
لتعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلتعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلتعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلتعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفااملفهـــــــــــــوماملفهـــــــــــــوماملفهـــــــــــــوماملفهـــــــــــــوم
�ت ��� أ��اد ا���ع ا��ا�� �� �ل �
	 ا��را���� ا�.
	 ا�-ي +�*� أو(' ا�#)��' وا%�#ف ا�#� "! � �� ا�

�� ��0 ا/(��ل
�ت ا��را��� ا�#12���5��� ا3#4�ل ا� ��*�"

�ت ا��را������ت ا�#� "�#73 �� (�7 ا�� آ��ا��ا��

�ت ا�#82*�0��3#49�ل �� (�7 ا�� آ��ا�� �
���ت ا�;�� :��ا�

�� ا�*�=�ة��� ا��
� 7���� ا�*�=�ة �< ��
� 7���� ا�*�=�ة أو ��
� �
���
�� ورا��� �2#��ھ� ا�#� "! � ��� "?2< �
��A�#2ا�

��A�#2ا� ����� ا�#� % "! � إ% ��� "ا���� �#����Aھ� ا��
� ��
��
�� ورا���� �2#��� >2?

C=���7 ا��2�8��ت ا��2اد ا�#D+E) �� ة�+�) Fو"�8+� روا� �
����ت ا��2اد ا�#2D+E) �� ا��2(�دة Fا��وا� �ھ� 5*� �
7���ا���"?� �� ا�#

��7 ا�#.�دل�
�ى ��8#+� �
H و��ء": >� J2� 7���"

�2�5�=�� "Lدى إ�� ز+�دا/5*�ة ��
2��ة 4*�0 ا%5*?�� �� ا�2�دة أو M34 4*�0 ا� ��رو(�� �� 
�N5إ�8#�ون أو أ ��� ذرة ا�.� �� �3�" ��=��2�5 ��
2�

�2�5�=�� "Lدى إ�� M34 4*�0 ا%5*?�� �� ا�2�دة أو ز+�دة 4*�0 ا� ��رو(�� �� �ا%�#Eال ��
2�
�N5إ�8#�ون أو أ ��� ذرة ا�.� �� Q*#8" ��=��2�5 ��
2�

ا�2�دة ا�#� "H�2 ا%5*?�� أو "�#Eع ا� ��رو(�� ��7 ا�5L2*�ا�.
����7�دة "Q*#8  إ�8#�ون أو أ�N5 أ���ء ا�#C=� ا��2�8

ا�2�دة ا�#� "�#Eع ا%5*?�� أو "H�2 ا� ��رو(��ا�.��7 ا�E#12ل
����7�دة "��3  إ�8#�ون أو أ�N5 أ���ء ا�#C=� ا��2�8

C�� 8ر ا���ن("��R ا�#�+�T ((ا�C4�.� V
T 7N� �
W�� دة�� C� �0���ت ا�8 ���� ا�*�A.

C�� 8ر ا�����4 ا��ا��ة  أو �Yة ا�#�Nا� �7 �W�� >Z3� �0� رة��ت ا�8 ����) ��25 ا���A( ا�8 ���� ا�2�A(ن ا��+�T ل�.�(

7W�2� C�� 8ل ا�? � ا��
� �7W�2 أ��ا�8 ���� ��' أو إ��� ������ ا�7W�2 ا�8 ���� ا�#�  "��0 ا"?�ه ا3#4�W�" �

��3ار ا�);7 ا�02-ول ��73 ��25 �� ا�8 ���� ��3ارھ� وا�� ���5م �ل ھ-ا ا���7W�2ق ا�? �

��� ��م ��ور ا�#��ر ا�C� C�� 8 ا��ا=�ة ا�8 ����ا��3ة ا��ا�.� ا�8 ����� C� C�� 8ر ا���ا���ق �C ا�? � ��� :C0Z ا�2

ت ا�8 ����ا�22�4.� ا�#C +ا�32�و�� ا�8 ����W�2ا� �ء ��وره ��� ا�#��ر ا�C�� 8 أ�� �:
ا��*�0 ��� ��ق ا�? � ��� ط��� ��7W و�Yة ا�#��ر ا�C�� 8 ا�2�ر �'

���.Y%ط ا�3�=C �ا�#�Aلظ�ھ�ة ا��)
�0.� �
��Wل إ�C  ا�#Zا� C� ا�2).� ا��2(�دة �W�`�4+� ذرات �.J  ا�.�
ً"�Q�5 أ�N5 اT#�3ارا

.Y%ط ا����ا��)��ت ا���و+� او ا��3��7 �-ر+���� ا����ت ا���و+�  ا�#� "�Aث �� ا�2����:� ا���و+� ا�#� "�#c �� ا�#Zع او ا��.Y%ا

 C=���7 ا��2�8�
� وا��2اد ا���"?� ��2ور ا��T��E�� ا�#��ا�#;�� �� "�E�5 ا��2اد ا�#2;

�ت ا���و+�ا�#;��ات ا�#� "�Zأ �
� (*	 ا�8�=�ا�#���dات ا���4�0��.Y9� 4#�?� ا�#.�ض �Aا� 

���.Y%ث ا�
�ت وز+�دة �4��# � �� ا��D�0ا�#��.Y%ع ��25 ا��ار"

����دة ��0أ ا�*��دة ا�#f� ��34 ورا��� ��W 	72 ا��ھA+ �+اوج ��دE" ��� (�2< ا��اد ا�?�7 ا%ول �ورا��� � ��W ظ �ر
� ا%�� 
2A+ �#ا� ���
�

�� لا�3��4ن ا%ول ���2��ن ��� "Eاو( 2� (�7 "! � �' ا�?#�+ �2 4h� دة�f#2ا� �2 "��W �� زوج �ن ��اذا ا�#
i ��دان �34
 �0*�� �4�Nا�?�7 ا� �� ��ن �.#��١: ٣ًا�*�=�ة و"�رث ا�

�4� ���2لN�4ن ا��� 75 زوج �ا�3#�W نh� دة�f#2ا� �2 "��W �� �N5زو(�� أو ا �ن ���
2� "�رث اذا "Eاوج ��د+� �34�ن �#1 �
 �0*�� �4�Nا�?�7 ا� �ا%��ى و"! � � �� �
3#*١: �٣

١
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    أكمل ما ياتىأكمل ما ياتىأكمل ما ياتىأكمل ما ياتى    ١١١١سسسس
ل ا�E2دوج ���  -١�nت ا���" 	#" ................ �+�8#� ���A�...................ا/�ح و"�8ن �
�س +#�Aل ��4'  -٢A"*��1 ھ��رو5*�� ا�� ���ن ................. �
.............ا�� ا�
٣- QT�8ن را#+ �f�7 5
�ر+� ا���د+�م �< 4#�ات ا����" ���  ............ ��......................
�ز ............. ا�� ا�R0=E ................ *�� ا�7A�+ 5 R0=E أ-٤rو........................
٥-  H
��7 ا��0"���Tم �< �J2 ا� ��رو5
�ر+V و+#�8ن ���ز ... ............+#r ����...............و+#
��7 ا���د+�م �< ا�2�ء و+#�8ن  -٦��ز .................................... +#r ����............................و+#
�س ا�*��� +#�Aل -٧Aأ5*�� ا�� �
�ز ا� ��رو(�� �r إ��ار ���دة أ5*�� ��س ا�� �Aا�� ..............
�ز  "3�س �Yة ا�#�-٨ ?� C�� 8ر ا��2� ��ق ا�? � +3�س �? �ز ................ وو��ة .................. ���

وا��3ة ا��ا�.� .............. وو��ة :��س ...............���2� ا�32�و�� "3�س �? �ز ............. وو��ة ................. 
..................و( �ز ............... ا�8 ���� "3�س ����ة 

�4� C2*+ �ـ .................... +*2� :��4ن ���ل ا%ول �ـ  -٩N��2ل ا�� �4�N�4ن ا��2� ا�3���........................
١٠-  C=���7 ا��2�8�............................،........................  �� ا�.�ا�7 ا���L2ة �� �T�� ا�#

�  "#�:i ط�0.� ا��2اد  -١١� �
���...................،................ا�#2
�ن  -١٢#�
2
�� ا%5*�ة وا%�#Eال �2�............................
١٣-  ��=�ت ا��2�8����ع در(� ا��Aارة................. �T�� ا�#��hر"
�در ا�#��ر ا�8 ���   -١٤�� ��  ........................،.................................
١٥-  C�� 8ر ا��..............................،................................�� ا�4اع ا�#�
� �� �J2 �4وى +*2� ) ا��;0� Q5�#+ ) ا��8و���Tم  -١٦�=��2�5ً ........... >� F0"��.................
ل ���} ا5*�� ا���#�و(�� +�8ن -١٧A47 ا���" ��  7���2� ..................... "�E�5 ا%5*?�� �� ��ا+� ا�#���

 7����4� أ5*�� ا���#�و(�� �� 4 �+� ا�#� E�5�"......................
١٨-=���7 ا��2�8�3�س �T�� ا�#" C ء��� �2.�ل ا�#�
.................... أو ظ �ر ............... ً �2
١٩- 	+E4أ ��طZ0ا� c#�" ....... ............ V8�" ���T �� �+E+ ا�-ي........................................
�ت  -٢٠���ن �� �*
�� ا��3رة �
� �i ا�W �0#." ............... ت����� ا�).� ا����	 �� ا�W �2���............
�س �2. -٢١Aت ا���
�ل �05+#A� >� د+�م��
�ل ھ��رو5*�� ا�A� 7���" ���T س��ء  "3��ل ا�#

.........................أو ظ �ر ��ن ..................... 
٢٢-  E5�#" ...................، ..................... �ا�-رة �� �4ا" 
٢٣- �."  ............. 	Th� ا�2.�و�� �
=�...................ا�2��ر ا�-ي "*#�2 ا�-رة ��' :�" � ا� 
�ع�� ا�.���W ا�2).�  ���� و��ة :��س ................... ،........  ..............-٢٤.Ynا M#22ا� ..............
٢٥- �.....................أو .....................  و|< ا�Eھ�ة �� 04�ت ا�0*
� إ�
�� ورا���  -٢٦W 75 �� 	8A#+  ...................... �+�8" ء�......................+�.E%ن أ��
٢٧-  c#�"�2ة�ر ا/�2� "�#c ا����2ات ا�8 ���� .............  ا�8 ���� "����.......................
٢٨- �� ��2< ��وث ���2� Zr� ا%زھ�ر �........... .....ر ا���ء "?�ر�� ��2< ��وث اE#4ع ���ل ا�T+� ا%زھ A�3
" �............
٢٩-  	��
H ............... ......اT#�1م ا�.Z�� ..................... Cل �� ا�.72 ا��را���
٣٠- �+�8" ��� ��W 78� ن�ن ا��ر�����7 ا�.��+ .......................... ��� �................ و+#?2.
�� ا��را��� �#)�� �� �� ا���د -٣١� ا���ن �..................  +�8ن ����ن �� ا���د ���2� +�8ن ا�.�
#1.......
� �� و��ات ���=�� اW;� "*2� .................  �� ا(Eاء W;��ة "*2� DNA  +#�8ن (Eئ -٣٢ �� .......ًا�#� +#�8ن 5

� �72 ا�?���ت.......................  + #	 �)�وع -٣٣� ��
��ات ا�#12Zا� ���d#�
...........ا�-ي :� +Lدى 34�' �� ا�?*	 ا�� ................... �#���� #�Aل ��دة ا�8�رو"�� دا�7 ا�?*	 ا�� �" -٣٤
�� ��ن ا�.��ن -٣٥W �
�=�ة �T ���0ا�.��ن ا� �� ��W ......................
ت -٣٦�����7 ا��2�8�=C "�8ن E�5�" �0*4 ا�#2�........% �� ��ا+� ا�#
�T	 ا%زھ�ر ��2< .....................  ��وث ا�#
H�3  اE#4ع ��� ا�T+� ا%زھ�ر ا���ء "?�ر�� ��2<-٣٧�� �Zr �2���

 H�3
................��وث ا�#
٣٨- 7���
�ى ��8#+� �
H و��ء +.�ف �#: >� J2� 7���" .................
ت ھ� -٣٩W�2ا� �ء ��ورة ��3�ھ� ا�#��ر ا��
............................ ا�22�4.� ا�#� +

٢

https://www.mozkraonline.com/
https://www.mozkraonline.com/
https://www.mozkraonline.com/


٤٠-

     ما معىن أن ما معىن أن ما معىن أن ما معىن أن٣٣٣٣سسسس
١-  7W�� �� ر����4   أ���0 ؟�Y١٠ة ا�#��ر ا�C�� 8 ا�2Nا� �7 �W�� �� رة�  ���5م��25١٠ ا�)��A ا�2
ك راد+�  -٢Tأ �رة ��  أ���0 �Y٢ة ا�#��ر  �.�� ذ�V أن   ؟ ���5م �� ز�� د:�3#����25٢٤٠ �8 ���� ا�2
٣-  7W�� Cا�);7 ا�02-ول  ���� ؟��١٢ق ا�? � ��� ط�� �  ����١٢ ���5م ١ ��73 ��25 �� ا�)��A ا�8 ���� ��3ارھ
   ���� ؟١٫٥ا��3ة ا��ا�.� ا�8 ���� �.�2د (�ف  -٥

 C�� 5 ر�  �����١٫٥.�� ذ�V أن ��ق ا�? � ��� :0Z� ا�.�2د �� ���� ��م ��ور "�
٦-  7W�� و��� أوم٥ ا�#��ر ا�2�ر �' �.�� ذ�V أن ا��*�0 ��� ��ق ا�? � ��� ط��� ا�7W�2 و�Yة أوم ؟ ٥ �3

     اختار اإلجابة الصحيحة من بني األقواس اختار اإلجابة الصحيحة من بني األقواس اختار اإلجابة الصحيحة من بني األقواس اختار اإلجابة الصحيحة من بني األقواس٦٦٦٦سسسس
�ز  -١rو E
�7 ����Aارة إ�� أ5*�� ا�A�" ت� )CO2  - SO2 – H2 – O2.....                   (�.!	 ا�4���8
��7 ا�1�رJ2� >� ��W ا��08+#� -٢�" �� ���� )O2 - N2  - H2 – NH3........           ( ا�12�V iا�;�ز ا�#2
٣-  �������� – ا��2��4 –ا�8�رو"�� ............... ( ��T	 ) أ("*2� ��دة ا��0و��##�� )7 ا�8
�رو��– ا�
���ن   -٤���7 ا�E+� �< ا���دا ا�8�و+� �#�8+� ا��4*�0� / ��D�Z�ً / �.+�T / �D�Z (�ا ...... ( " �D�Z�ً(
٥-  �
� �ن أ��اھ2����د �
�� ا���A�#2 +�8ن ا���د ا���"c إذا ا73#4 ��
�� ا�*�=�ة وا/�� �...................

�� ا�*�=�ة  ( �
� �34– ��A�#2ا� ���
� �34 – �A:0#�+� ا�� (
٦-  ��W ز%ء أن�04�ت ا�0 �
*�0 "!............. % �� ���ل �� "?�ر�� ��� �4�Nا�?�7 ا� �٢٥ � � %  �Tدرا ���


� ��ي                 � ��W 75 ) ق�) ا��|< ا�?�04� �`زھ�ر – "?.� ا��3ون – ا%زھ�را�E��3+� –ط�ل ا�*
) ا�A�#2� – ا�*�=� – ا� ?�� –ا�3�"7 ( ا�?�� ا�-ي +�2< ظ �ر "���d ا�?�� ا/�� ا��2(�د �.'     -٧

C �� ا  -٨+ ��ن  أي �2*4nا �ة ��=��ت ا�*��� ) 	�� ) ��م و(�د ا���2 – ��ن ا�.��ن ا�Eر:�ء –ا�).� ا��
٩-   c"���� ا�*�ق ٨٠ ط�+7 ، و٨٠��� "Eاوج 04�ت ط�+7 ا�*�ق �< 04�ت :��� ا�*�ق و5�ن ��د ا��*7 ا��: 

0�"�� +�8ن �hن ا��5�#�
 )Q)                         .............Tt×Tt  / TT × tt  / Tt× tt   / tt ×tt ا��را�� �
0�5 2� ا��را��  -١٠�" �N4اوج ذ�5 وأE" ���Aa �ا��را� Q�5�#ن ا�h� aa72 ا#A+  �0*�� �2 =�.....ن +! � �� ا��

 )      ٧٥ - %  ٥٠ - %  ١٠٠ - %  ٢٥ % (
) ا��A+� – ا���را��4م –ا��اد+�م ( �� ا�.����r �W ا�2).� ...................   -١١
١٢-  ��;4 �7 5 ���� �� دا=�ة 5 ���� ����W�� و���3� �2�: ���;#"ً.....................

 )     7W�2د ا�� ) ��ق ا�? � ا�4�82�ت ا%��ي ����ا=�ة – �Yة ا�#��ر –ا�.
� ...... "�(< ا�#���dات  -١٣+1���ت ا�?�*�� ���Tا��8و�� Q�5�" ��;" �ع ا��.Y9� ) ��4�0ا��را��� -ا� – �+�
) ا�1
��7 ��ادة ا�J2� >� �+�A ا� ��رو5
�ر+ -١٤�"  ��25 {�4 >� �
�و+� � � �� ا�#8*� �.Z: 7���V ا�Tع �� "

 Q0*� J2Aا� ) HZ*ا� ����ز / ز+�دة �*�� 7�� )% "�(� ا(��� / ز+�دة "�E�5 / و(�د �
١٥-  7�����7 ا��2�8�=E+  Cداد �.�ل ا�#�..... ��� ر�< در(� ��ارة ا�#

 ) 7���#
�دة �*��� ا�*HZ ا�.�ض �+E� /D+E?د ا���دة �+E� ت��ت / D+E?ا� ��� �
2#A2ت ا���د���دة ��د ا�#+E� / ��2ھ�*" Fد روا��)��(

١٦-  ���|h� ��)ق ا5*�� ا� ��رو�� V8�" ���T دادE" ) E��?�2م / ا5*�� ا���*�r��4� ا5*�� ا�E��?�2 / ا5*�� ا�2�(
١٧-  �
2�ت �+E4%ن ........... ".72 ا���7 ا�����0(�� دا�7 (*	 ا4%*�0�ت / ��J / ز+�دة (�T�� ا�#�(
١٨-  ��;#+ �� �� دا=�ة 5 ���� ����� C�� 5 7W�� و���3� �2�: ��;#" )........ 7W�2د ا���Yة ا�#��ر ا�2�ر / ا�.
)��25 ا�8 ���� ا�2�رة / ��ق ا�? � ��� ط���' / �' 
١٩-  	����� ��ا�ZT ا�..Y%ط ا�) ا���0 - اوم - ���ل -���8ر+7 ( ا#5)�� ظ�ھ�ة ا��)
)زر��4�5م - ��+� - +�را��4م -راد+�م ................... ( �� ا�.����r �W ا�2).�  -٢٠
٢١-  ����.Yا ��ن �?���ل ��� ".�ض ا4%*AZث "���� ا��A+ )......... ة��� W;��ة ��#�ة ز���� -��05ة ��#�ة :

���ة :- �
) W;��ة ��#�ة ز���� ط�+
� - ��05ة ��#�ة ز���� ط�+
� .............. < ا�#���dات  "�(-٢٢+1���ت ا�?�*�� ���Tا��8و�� Q�5�" �� ��;#ا� �ع ا��.Y9�

 ) ا�1
�+� - ا��را��� -ا���4�0  (
� ا�?*	.........  +.�0# -٢٣+  ھ� ا��D*2ل �� 734 ا%5*?�� ا�� (�2< �

�ت - ھ��2(
���� ا��م -14�ع ا�.!�م (     ��Tا��8و�� -R0T �� >�2) (
٢٤-��  	���ت ا�.+�!4 �
��� ا�0�3
� ا�-ر+� ... .......�� ��W س�Tا)'��(� ��Z�� �
) ���8ر+7- ���ل - اوم -�

٣
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�� ا�#� "#1��  �� ا�?�7 ا%ول -٢٥��� ا�W Cھ �4�Nا�?�7 ا� �ا�! �ر � �رب ���ل و".�د ا��?" �� ) ........
�=�ة T- ��A�#� - �0*#8� ( 

٢٦- ��� ) ا���A�#2 - ا�*�=�ة - ا��را��� -ا�82#*�0 ( ً"�8ن دا=2� ��34 .................  ا�
�ت ا�*�=�ة �� ا4%*�ن  -٢٧��
� �� ا�+ �
�  �2AY ا%ذن ا�2-ا�).� ا����	 (اي �2�#- �3�fم - ا�.��ن ا��� 

 )و(�د ا���2
٢٨- �� �
��5 ���2?� ��
�� ا��را��� .................  "72A �4اة 75 ��ا����D*2 �� اظ �ر ا�

2�ت (                                                                    +E4%ات -ا��Zت - ا��) ا� ���4�ت- ا�?��

    ماذا حيدث فى احلاالت اآلتيةماذا حيدث فى احلاالت اآلتيةماذا حيدث فى احلاالت اآلتيةماذا حيدث فى احلاالت اآلتية
�ز ا� ��رو(�� ا�-ي +)#.7 ���:.� و|< :�W �.Zد+�م �C ا�2�ء ؟ +#�8ن -١r ����ھ��رو5*�� ا���د+�م و+#
�س –ا�1�ر��W(  و|< -٢A؟)  ا�� i�
�ل �J2 ا� ��رو5
�ر+V ا�12A� �� 

��� ا� ��رو(�� و% +- �ـ ���7 و+�8ن 5
�ر+� ا�1�ر��W و+#�#+ ��Wر��س ا�1A�����# 
�س زر:�ء -٣A4 ت�  ؟و|< :Z.� �� ا�2��r*��م �� ��ض �' �05+#

�س ا%��2-�ـ Aا�� QT�#+م و��*�r�  +#�8ن �05+#�ت ا�2
4���5�ت ا���د+�م و|<  -٤ � ؟�J2 ا� ��رو5
�ر+V �� أ���04 � 

�ز ��4� ا5*�� ا����8ن و+#�8ن 5
�ر+� ا���د+�م وا�2�ء-�ـ r ���� +�Aث ��ران و+#
  ا|��� �J2 ا� ��رو5
�ر+V ا�� ھ��رو5*� ا���د+�م ؟-٥

��7 ا�#.�دل) +�Aث ا�ل �Eدوج(  +#�8ن 5
�ر+� ا���د+�م وا�2�ء-�ـ �" 

���� ا��م  �ـ -٦)�2� � C=��در �
� 734 ا/5*?��- ".��0 ا�Q�5�# ا��2�8: ��r H0�+  

�ل 5
�ر+� ا���د+�م و4#�ات ا���f ؟ -٧A� ���5
�ر+� ا���A+�fث ا�ل � ا| �� Jا�� QTدوج و+#�8ن راE
�س ؟-٨Aأ5*�� ا�� �
�ز ا� ��رو(�� �r س ا/��2 إ��ار�Aء وا���  �ـ +#5d*�  ا� ��رو(�� و+#�8ن �1�ر ا�2
7 ����*�0 �)�ة ا�#��ر ؟ �ـ -٩W�� �� رة�  "Eداد �Yة ا�#��ر ا�C�� 8- ز+�دة ��25 ا�)��A ا�8 ���� ا�2

�ر �' "��ر C�� 5 ؟  ز+�دة ط�ل ا�*
V ا�2-١٠C�� 8ر ا��"Eداد ا�32�و�� و"�Y 73ة ا�#�
١١- �#��Nو�� ا����4ن أوم إذا ا�#�:� ا�32: R�3A" دا=�ة �� C�� 8ر ا���2��� ��
����#� ا�#2#��� ��3اءة ا%��#� ا�
7 ���#�-�ـ !" �#���#����� و:�اءة ا�W �#��%اءة ا�:  
١٢-�A�#� ��) >� �=�T ��) �)ـ   "�ا�-�A�#2ا�?�� ا� ���d" ���� ا�*�=�ة و+#1�   "! � ا�
�ن-١٣*
�� ا��3رة �
� �i ا���ن-�ـ   "Eاوج ��دان �34�ن �*
�� ا��3رة �
� �i ا�W �?"� "72A ا%��اد ا��
١٤-'� 7��04�ت �*
� ط�+7 ا�*�ق ھ?�� �< آ�� �2 H�3
���% ٢٥ط�+7 ھ?�� و  % ٧٥ +�#c -�ـ   ":
4�ت �� ا�.�د ا�زم  %T#�3ار ا���اة ز+�دة ��د ا���#�و-١٥ 
�:� ا�Eا=�ة و+#�Aل ا�� ���� ا�N5 اT#�3ارا+�H0 ا�.��� �)<  - �ـ Zا� Q0*� ت���.Yا c#�+و ً
��3ان ا�0�� -�ـ  ا%�2#�د �
� ا%رز 5;-اء ر=�*�  -١٦
�ع ��#�ة :���ة-١٧.Yn��05ة �� ا ��ن �?��*4nض ا�."  
�ل - ا�? �ز ا�.�C0 ا�E5�2ى - ا�? �ز ا� C2f(  "���� -�ـ AZم - ا��14�ع ا�.! ( 
١٨-�
�ع ��#�ة ط�+.Ynة �� ا��;W ���?� ن�*4nض ا�." 
�+�ات ����4  -�ـ N" ث�A"- ورا��� -�+�
�  
١٩- E��?�2أ5*�� ا� �4��ط� (  ا|��� �*�Aق �Z� �.Z: ( ��)ق ا5*�� ا� ��رو�� �ا�
 و(�� ا�� ا5*?�� و��ء +Eداد �T�� V8" ��ق ا5*�� ا� ��ر-�ـ 

����ن��������������������������ذ���

	 ا��را�� ....... :���ل����� {TL�   ���� 7+ھ��ي ���8ر:  .......���.Y%ط ا� اi(#5 ظ�ھ�ة ا��)

�J2A� CT �:وV+�5 واط*�ن����T/ف ا�)78 ا��82� �� ا#5)"  DNA'� 72 �24ذج�دوج  وE2ا� Q��

�� ا�� R
أط

� : .... ���ل و"�"�م������ت ا��را���ا#5)���5��� "8A	 ا�?���ت �� إظ �ر ا� 
 )أ��0 ان ��� 	 �:� ط�د+�( و|< :��4ن +�|H ا�.:� ��� ��ق ا�? � و�Yة ا�#��ر  :..... أوم  ����
�ت ا��را���  ���0ل و"�"�م�������Yح "�Q�5 ا�
��Q ا�E2دوج ��اط*�ن وV+�5  أ���� أ�Yح �5��� "8A	 ا�?���ت �� أظ �ر ا�
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٢٠-  C�� 8ا�? � ا� {�4 �2 � ����� 5 ��
W�� 7�W�"  ـ�-C�� 5 ر��" �2+ %  
�ء �ـ ٢١��ت ا�?�*�� ���Tا��8و�� Q�5�" �� ���;" ل �)�- ��وث�� ھ' و%دة اط

اساساساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات القيدات القيدات القيدات القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحوحوحوح
و��ة ا��3�س��2 ا�8و��ة ا��3�سا���28

���5م/(�ل = ���� ��ق ا�? ������5/��4م= ا/��Y ��0ة ا�#��ر

ا�?�لا�);7ا����8م��25 ا�8 ����

��E��4ا��Nو��ا��أ���0/����= ا%وم ا�32

    ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانني اهلاموانني اهلاموانني اهلاموانني اهلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقالقالقالق����

  فرق اجلهد  فرق اجلهد  فرق اجلهد  فرق اجلهدشدة التيارشدة التيارشدة التيارشدة التيار    
     )ك(��3ار ا�)��A ا�8 ����  ) =   ت(�Yة ا�#��ر

�ن ا�)��A ا�8 ����+�T ز( ز��( 
 
 


� ا�#�ا�C     ))))مقاومة موصلمقاومة موصلمقاومة موصلمقاومة موصل( ( ( (  الكهربية  الكهربية  الكهربية  الكهربية املقاومةاملقاومةاملقاومةاملقاومة� 7�W�#
� ��
...٣ق + ٢ق+  ١ق= ا��3ة ا��ا�.� ا�8

 + ... ٣ق + ٢ق+  ١ق= ك . د .  ق ���� 

� ( ن × ١ق= ك . د .  ق ����أو����� ا/��2ة ا�2#2� ��(


�
� ا�#�ا�C �ا��3ة ا��ا�.� ا�8 ���� ا�#2� � = أ��2" 
�ر+���ا�.� ا�8 ����?�2ع ا��3ة ا�Z0� �4�82�2ة ا��`� 

 


� ا�#�ازي                  � 7�W�#
� ��
١ق= ا��3ة ا��ا�.� ا�8 ���� ا�8

 ١ق= ك . د . ق  ����
  
�
� �ا��3ة ا��ا�.� ا�8 ���� ا�#2� �  =ا�#�ازي أ��2" 

.�2د ا��ا� �ا��3ة ا��ا�.� ا�8 ���  �� 


����������)א���ون�א�ول�(������ل�א�و�א���و

�� ا�*�=�ة�
� �34 +��A�#2ا� ���
ھ?�� + ھ?��  �#�A� +   ھ?�� 34� �

�=� ٣ ھ?�� % ١٠٠T  :١    �A�#� ٥٠ %  �=�T٥٠%�A�#�
�� ا�*�=�ة (� ١  :   ١%  ٢٥%   : ٧٥    ) "! � ا�

 ا����8م=��0 ا/�
��4�Nا� 

  ك  = ت 
   ز

)       �Y(ا�);7 ا�02-ول = )    (ـ(��ق ا�? �
 )ك(��3ار ا�)��A ا�8 ����   

  �Y   = �ـ
 ك  

����  ا�?�ل= ا�
ا����8م

)       �ـ(��ق ا�? � =  ) م(ا�32�و��
  C�� 8ر ا�� )ت (�Yة ا�#�

   �ـ   = م
        ت

ا�����  = ا%وم
ا/���0

bb ×BB 
Bb ×  Bb bb ×  Bb 
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؟ ة أذكر بعض استخدمات التفاعالت الكيميائي١س
١-� c#�+ �+E�0رة ا�#�اق ا�� �' ط�:� "*#�1م �� "V+�A ا�*�
2
�� ا��0�ء ا�C=�f(  إ#4�ج r-اء ا��0�ت -٢� �� c#�+٣ )و-�������ت ا��
#4�ج ا/دو+�( ا�.2n������) وا/���ف ا�

من ٢س  ً وضح أثر احلرارة على كال
١-     R0=Eس     -٢ أ5*�� ا��Aت ا����س    -٣ 4���5Aت ا����س   -٤ �05+#Aد+�م-٥ ھ��رو5*�� ا���� 4#�ات ا�
4���5�ت ا�8��*��م-٦  
    ما هى طرق الوقاية من التلوث االشعاعى ما هى طرق الوقاية من التلوث االشعاعى ما هى طرق الوقاية من التلوث االشعاعى ما هى طرق الوقاية من التلوث االشعاعى * * * * 

�ت ا���-١ -�ـ ��.Y`� م ا�#.�ض��ة � و+�   ��ا�
�ت ا���و+� -٢��.Y%7 �< ا��  ار"�اء ا�2�} ا��:�+� ��� ا�#.
�ت ا�-ر+� �.��ا �� �?�ى ا��2�ه ا�?���� و���طR ��وث ا�E�%Eل -٣+��ً د�� ا��
٤-� "�: Q*� ط� ا%رض��ت ��  ا�2�ق �+��  د�� ا��

)����8ن  ��4� أ5*�� ا– ا/5*?�� –ا� ��رو(��   ( كيف تكشف عن الغازات اآلتيةكيف تكشف عن الغازات اآلتيةكيف تكشف عن الغازات اآلتيةكيف تكشف عن الغازات اآلتية* * * * 

١-    '.:��� 7.#Y  ��)ل ا�)!��-٢ ا� ��رو�.#Yا �� �+E+ ��?*5/ا 
٣-R=ء ا�?�� ا��ا��4� ا5*�� ا����8ن  +.�8 �� 

    اذكر خصائص العوامل احلفازةاذكر خصائص العوامل احلفازةاذكر خصائص العوامل احلفازةاذكر خصائص العوامل احلفازة* * * * 
١-7���
� ��ء او ا+3�ف ا�#� ��L+ �" 7 دون���  +;�� �� �T�� ا�#
٢- 7���2�م ا�#"n ��8" �
�
: ��25  
٣-7
3+ 7���2�م ا�#"n ز���:� ا�Zا� ��  
٤-c"�8+� ا���ا" ��� � �� 7����7 و+��ت �� ��ا+� ا�#���#2��� F0"�+ 
٥-�#
   % +�Aث �' ";��� �� ��اW' ا��2�8�=�� او #5

��7 ا�"C أجب عما يأتي�MgOOMg      �� ا�# 22 2 →+ ∆

............."�Aث �' �2
�� ا�#Eال /4'........... -٢..........  �Aث �' �2
�� أ5*�ة /4'"........... -١
٣- .........����5L� 7*� ..........-٤ �E#1ل  2*+7� �� �2*+

    :فى الشكل املوضح �
��7 �� ا/���04 ر:	 -١��د�� ا�#.� Q#5؟ ) ١( أ.......

��7 ؟ �-٢���� �� ا�#�� أT	 ا�;�ز ا�#2....
......؟ ) ٢( �� أT	 ا�8�iY ا�2*#�1م �� ا/���04 ر:	 -٣

���� 7�� : ...... �� ا�)78 ا�32
١-�=���7 ا��2�8��د�� ا�#.� Q#57 ؟� أ���  ا��ا�� �
� ھ-ا ا�#
�دث ؟    -٢A7 ا����3�ب �)#.7 �� ��ھ� ا/���04-٣ �� �4ع ا�#� Q+�3" أ�� � ا�?���04 ؟ �
٤- 7�
�س ؟ �< ا�#.A���� ��Wر��ذا +�Aث �� ���� اT#�0ال ا�1� . 
4���5�ت ا���د+�م ؟-٥ H
2� ��Wر�� ھ� ا�;�ز ا���"c �� اT#�0ال ا�1�  
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����األكسدة واالختزالاألكسدة واالختزالاألكسدة واالختزالاألكسدة واالختزال����
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22)12
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3262)8

2)7

222)6

22)5

)4

)3

)()2

22)1

NaNOAgClAgNONaCl

COOHNaClHClCONa

OHNaClHClNaOH

CuMgSOCuSOMg

HClCu

HAlClHClAl

HZnClHClZn

HNaOHOHNa

ONaNONaNO

COCuOCuCO

SOCuOCuSO

OHCuOOHCu

OHgHgO

����

����

����

����

����

+↓→+

++ →+

+ →+

↓+→+

 →+

↑+ →+

↑+ →+

↑+→+

↑+→

↑+↓→

↑+↓→

+↓→

↑+→

∆

∆

∆

∆

∆


	��ل ��دث�
 تفاعالت اإلحالل البسيط-٢

 تفاعالت االحنالل احلراري-١

 J2� +ى�
:
  تفاعالت اإلحالل-٤

 املزدوج
فاعل األمالح مع األمحاضت

تفاعل حماليل األمالح مع بعضها

ا�2� �م ا�3#
��ي����

CuOHCuOH +→+ ∆
22

��E#1� 7ل� �س ا/�Tد����Aأ5*�� ا�� �
�ز ا� ��رو(�� �r إ��ا ���
��س ا/��2ء +#�8ن �1�ر ا�2Aوا�� 

�+�Aم ا�� �ا�2

−+ +→+ ClNaClNa 222 2

��E#1� 7ل�

�*5L� 7���

�*5L� 7���
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(التفاعل الكيميائى) 

            

(تفاعالت االحنالل احلرارى) 

تفاعالت اإلحالل ()                            

لنشاط الكيميائى (      ) متسلسلة ا

( ) تفاعالت اإلحالل  البسيط

   ( تفاعالت اإلحالل  املزدوج)   

) تفاعل التعادل (

األكسدة ( )       

األكسدة (                                                                                                                    )

  

االختزال ( )                                                              

االختزال ( )

  

العامل املؤكسد( )                                                       

العامل املؤكسد( )

  

العامل املختزل ( )                                                       

  

العامل املختزل ( )                                                       

  

) سرعة التفاعل الكيميائى (                                            

) املركبات األيونية (

) املركبات التساهمية (

) العامل احلفاز (

) تفاعالت احلفز املوجب (

) تفاعالت احلفز السالب (

) االنزميات (

 

) إنزيم األوكسيديز (                                                      

) احملول احلفزى (

                                                                                                                                                 ملذاب () ا

) املذيب (

) احمللول (

) املخلوط املتجانس (          

) املخلوط غري املتجانس (

) احمللول غري املشبع (

) احمللول املشبع (

) احمللول فوق املشبع (

( H+)                           

) احلمض (                                                         

( OH-)

) القاعدة (              

) امللح (

) التيار الكهربى ( 

) شدة التيار (

 ) األمبري (
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) األمبري (

  

) الكولوم (                                                             

 ) اجلهد الكهربى ملوصل (

( ) فرق اجلهد

        ) الفولت (

) الفولت (

) القوة الدافعة الكهربية (                 

  

) املقاومة الكهربية (                                                

         

) املقاومة الكهربية (                                                

) قانون أوم (    

) األوم (

) األميرت (

) خاليا كهروكيميائية (

) املولدات الكهربية (

تيار مستمر () 

 ) تيار مرتدد (

) البطارية (

) قوى الرتابط النووى (

) العناصر املشعة (

) ظاهرة النشاط اإلشعاعى (

) النشاط اإلشعاعى الصناعى (

بدنية للتلوث اإلشعاعى () التأثريات ال   

) الريم (

) النواة (

         

 ) التلوث اإلشعاعى (                                                     

  

) مفاعل تشرينوبل (                                                      

) الصفات الوراثية (

) الصفات املكتسبة ( 

) علم الوراثة (

) مبدأ السيادة التامة (

 " () القانون األول ملندل " قانون انعزال العوامل  

 

وزيع احلر للعوامل"(                                                                          ) القانون الثانى ملندل " قانون الت             

) الصفة السائدة (

  

) الصفة املتنحية (                                                        

  

) الفرد النقى (                                                            

  

) الفرد اهلجني (                                                          

DNA 

) اجلينات (                                                             

) الطفرة (

) الطفرة اجلينية (

  

) الطفرة املستحدثة (                                                     
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) اجلينوم البشرى (                                                     

) اهلرمونات (                                 

 

) الغدد الصماء (                                                      

) اخللل اهلرمونى (

 

 * ظهور لون فضى عند تسخني أكسيد الزئبق ؟

  

 ون األسود ؟* حتول هيدروكسيد النحاس األزرق بالتسخني إىل الل

 * تتكون مادة سوداء عند تسخني كربونات النحاس اخلضراء ؟

 * يتحول لون كربيتات النحاس الزرقاء بالتسخني إىل األسود ؟

 * يتحول لون نرتات الصوديوم البيضاء بالتسخني إىل اللون 

 األبيض املصفر ؟  

 * ال تطفأ حرائق الصوديوم باملاء ؟  

 

 الصوديوم  * البد من استخدام قطعة صغرية عند إجراء تفاعل

 مع املاء ؟  

    * تفاعل البوتاسيوم مع املاء أكثر شدة من تفاعل الصوديوم مع 

 املاء ؟  

 * تصاعد فقاعات غازية عند وضع قطعة خارصني فى محض 

 يدروكلوري  املخف  ؟اهل  

  
 

 األلومنيوم شريطعند وضع  " فقاعات غازية " * حدوث فوران

 فى محض اهليدروكلوري  املخف  ؟  

 
 

 

 * ال يتفاعل النحاس مع محض اهليدروكلوري  املخف  ؟

 املخف  بينما * يتفاعل اخلارصني مع محض اهليدروكلوري  

 ال يتفاعل النحاس مع نفس احلمض ؟  

   

 

 * يتأخر األلومنيوم عن اخلارصني عند التفاعل مع محض 

 ؟اهليدروكلوري  بالرغم من أنه أنشط   

   

 * اختفاء لون كربيتات النحاس بعد وضع قطع املاغنسيوم به ؟

 * تكون راسب بنى حممر عند إضافة املاغنسيوم إىل حملول 

 كربيتات النحاس ؟  

  
  

 * ميكن للماغنسيوم أن حيل حمل النحاس فى حماليل أمالحه 

 بينما ال حيدث العكس ؟  

   

 

 * عدم حفظ حملول نرتات الفضة فى أوانى من األلومنيوم ؟
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 * حدوث تفاعالت اإلحالل البسيط ؟

   

 * ماذا حيدث عند : اضافة محض اهليدروكلوري  مع هيدروكسيد 

  الصوديوم ؟  

 كربونات * ماذا حيدث عند : اضافة محض اهليدروكلوري  إىل ملح 

الصوديوم ؟  

 * تكون راسب أبيض عند إضافة حملول نرتات الفضة إىل حملول 

 كلوريد الصوديوم ؟  

 * عمليتا األكسدة واالختزال عمليتان متالزمتان حتدثات فى نفس 

 الوقت ؟  

 يعد تفاعل حملول كلوريد الصوديوم مع حملول نرتات الفضة * 

 من التفاعالت السريعة ؟     

 ؟ املاء فى السكر ذوبان من أسرع املاء فى الطعام ملح ذوبان* 

       

     

     

  ؟ التفاعالت بني املركبات األيونية سريعة* 

 

 التفاعالت بني املركبات التساهمية بطيئة ؟   * 

 *معدل تفاعل محض اهليدروكلوري  مع برادة احلديد أسرع منه 

 مع قطعة حديد مساوية هلا فى الكتلة ؟    

  

 يستخدم النيكل اجملزأ فى هدرجة الزيوت بدال من قطع النيكل ؟   * 

 * معدل احرتاق سل  تنظي  األلومنيوم فى خمبار به أكسجني 

 قى أسرع منه فى أكسجني اهلواء اجلوى ؟ن  

 * تفاعل شريط املاغنسيوم مع محض مركز أسرع من تفاعله 

  مع محض خمف  ؟  

 تزداد سرعة التفاعل الكيميائى بزيادة تركيز املواد املتفاعلة ؟   * 

 تزداد سرعة التفاعل الكيميائى برفع درجة احلرارة ؟   * 

؟ * رفع درجة احلرارة يؤدى إىل طهى الطعام بسرعة

 تستخدم الثالجة فى حفظ األغذية ؟   * 

 سرعة فساد األطعمة فى الصي  ؟   * 

 استخدام العوامل املساعدة فى بعض التفاعالت الكيميائية ؟   * 

 ة مسحوق ثانى أكسيد املنجنيز إىل حملول * إضاف

 اهليدروجني يزيد الفقاعات املتصاعدة ؟فوق أكسيد   

لإلنزميات أهمية بالغة لإلنسان ؟* 

 * إضافة قطعة من البطاطا إىل حملول 

 فوق أكسيد اهليدروجني يزيد من سرعة التفاعل ؟  

  املاء يعترب السكر هو املذاب واملاء املذيب ؟* عند إذابة السكر فى 
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 * متثل العمالت املعدنية نوعا من احملاليل ؟

 * األجزاء املختلفة من احمللول السكرى الواحد هلا نفس الدرجة 

 من حالوة املذاق ؟  

 

 يل ؟* كل احملاليل خماليط وليست كل املخاليط حمال

 * حملول ملح الطعام فى املاء خملوط متجانس ؟

 حملول الطباشري فى املاء من املخاليط الغري متجانسة ؟    *

* يوجد تباين بني خواص أجزاء املخلوط غري املتجانس ؟

 إذابة املزيد من ملح الطعام فى احمللول عند درجة  * ال ميكن

حرارة معينة ؟  

 عند رفع احلرارة ؟    املذابيتقبل احمللول املشبع املزيد من * 

كمية املذاب فى احمللول فوق املشبع أكرب من احمللول املشبع ؟* 

* ال ميكن الكش  عن األمحاض بتذوقها ؟

تفرز املعدة احلمض املعدى عند تناول الغذاء ؟* 

* جيب تناول األطعمة التى حتتوى على محض األسكوربي  ؟

C 

* جيب اإلكثار من تناول أوراق اخلضروات اخلضراء ؟

* يستخدم أكسيد الكالسيوم فى األعمال املعمارية ؟

* استخدام احملول احلفزى فى السيارات احلديثة ؟ 

 وسائل األمان ؟ ديثة من اهلوائية فى السيارات احل* الوسادة 

* النحاس فلز جيد التوصيل للكهرباء ؟

 * ال يتأثر عدد االلكرتونات السارية فى دائرة كهربية بإضاءة 

 املصباح املتصل بها ؟   

* يوصل األميرت فى الدائرة الكهربية ؟

 فولت  02* ال ينتقل التيار الكهربى من موصل جهده 

 فولت ؟  02إىل آخر جهده   

 بقطبى البطارية فى الدائرة الكهربية ؟* يوصل طرفى الفولتميرت

 * يوصل طرفى الفولتميرت بني أى نقطتني فى الدائرة الكهربية ؟   

   

 * استخدام مقاومة متغرية" الريوستات" فى بعض الدوائر ؟   

  * تسمية اخلاليا الكهروكيميائية بهذ االسم ؟ 

 القوة الدافعة الكهربية للبطارية املوصل أعمدتها على * 

 التواىل أكرب من املوصل أعمدتها على التوازى ؟     

 توصل بعض األعمدة الكهربية على التواىل فى الدائرة ؟  * 

 لى التوازى فى الدائرة ؟   توصل بعض األعمدة الكهربية ع* 

 * يفضل استخدام التيار املرتدد عن التيار املستمر ؟ 

* التيار الناتج من املولد الكهربى يعرف بالتيار املرتدد ؟
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 تعترب النواة خمزنا للطاقة ؟    *

  

 

متاس  نواة العناصر املستقرة رغم وجود قوى تنافر بداخلها ؟ * 

  

 *يطلق على بعض العناصر اسم العناصر املشعة ؟ 

 أنوية العناصر املشعة غري مستقرة ؟   * 

  

 

 التجارب النووية تعترب من مصادر التلوث اإلشعاعى ؟  * 

     

 *قد حيدث تلوث إشعاعى فى مناطق مل حيدث بها انفجار نووى ؟   

  

 

 قد تكون األمطار أحد طرق انتقال التلوث اإلشعاعى ؟   * 

    بعد وقوع حادثة تشرينوبيل اكتشفت نظائر مشعة فى األطعمة ؟* 

 يصاب الشخص باإلعياء واإللتهابات عند التعرض جلرعات  * 

 إشعاعية كبرية فى فرتة زمنية قصرية ؟     

 التعرض لإلشعاع له أخطار وراثية جسيمة ؟   * 

 لوفاة ؟ليؤدى  قدتغري الرتكيب الكيميائى هليموجلوبني الدم * 

 التعرض لإلشعاعات النووية يسبب والدة أطفال مشوهني ؟   * 

ارتداء املتعاملني مع املواد املشعة قفازات ومالبس خاصة ؟* 

جيب أن تكون املنطقة املختارة حلفظ النفايات املشعة مستقرة ؟* 

 *عدم دفن النفايات النووية بالقرب من جتمعات وجمارى املياة 

اجلوفية ؟  

لزم لشحن املوبايل استخدام حمول خافض ؟* يست

 إختيار مندل لنبات البازالء إلجراء أحباثة ؟   * 

 املرأة التى قامت بعملية جتميل ألنفها ال تورث ابنتها هذه * 

  ؟الصفة اجلديدة   

ح نفسها ذاتيا لعدة أجيال ؟* ترك مندل نباتات البازالء تلق

 انتزاع مندل األسدية من أزهار النباتات قبل نضج املت  ؟* 

 

غطى مندل مياسم أزهار البازالء عند دراسته لصفة لون بذورها ؟*

 اء اللون األخضر للبذور فى اجليل األول  عند تزاوج نبات * اختف

 ينتج بذور صفراء نقية ؟                                                       آخرمع  بسلة ينتج بذور خضراء نقية  

  عند تزاوج فرد نقى للصفة املتنحية مع فرد نقى للصفة السائدة * 

تنتج أفراد هجني ؟    

 

 عند تكوين األمشاج تنعزل أزواج اجلينات الوراثية ؟  * 

 الصفة املتنحية تكون نقية دائما ؟  * 

  بالرغم من  Yyعن أخرى  YYال خيتل  لون بذور بسلة * 

 Yاختالف تركيبهما اجلينى ؟    

 تسود صفة الشعر اجملعد على صفة الشعر الناعم ؟  * 
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 القدرة على ل  اللسان من الصفات السائدة ؟   * 

 عند تلقيح نبات بسلة أصفر القرون نقى مع نبات بسلة* 

 أخضر القرون نقى ينتج نباتات مجيعها ذات قرون خضراء ؟     

 ويل الساق نقى مع نبات بسلة عند تلقيح نبات بسلة ط* 

 قصري الساق نقى ينتج نباتات مجيعها طويلة الساق ؟     

  DNAيسمى منوذج واطسون وكري  لرتكيب احلمض النووى * 

 باللولب املزدوج ؟    

 هو مصدر املعلومات الوراثية اخلاصة بالكائن ؟   DNAمحض * 

* حتتوى األمشاج على نص  عدد الكرموسومات ؟

تلعب اإلنزميات دورا هاما فى ظهور الصفات الوراثية ؟* 

 اختالف الطفرات التى حتدث فى اخلاليا التناسلية عن تل  التى * 

 ؟   حتدث فى اخلاليا اجلسدية  

بعض الطفرات ال تنتقل من جيل إىل آخر ؟* 

صفات الوراثية ؟تؤدى الطفرات إىل تغري ال* 

  * تتمايز الفئران إىل رمادية اللون وبيضاء ؟

 * التنوع الطبيعى بني أجناس وأصناف احليوان والنبات ؟

 

 النني فى حدوث طفرة فى اجلني املسئول عن إنتاج صبغ املي* 

 الفئران الرمادية يغري من لون فرائها ؟    

* حدوث الطفرة التلقائية ؟

 * التشابهة بني اليابانيني بالرغم من مرور فرتة طويلة على ضرب 

 اليابان بقنبلتني نوويتني ؟   

* أهمية إحداث الطفرات املستحدثة  ؟

  يعانى األشخاص الذين يعتمدون على األرز كغذاء رئيسى من* 

 نقص فيتامني "أ" ؟    

 تعرض حواىل نص  مليون شخص سنويا فى بعض الدول * 

 النامية لفقدان البصر ؟    

 اهتمام العلماء بتخليق أرز معدل جينيا ؟  * 

 تسمى األعضاء التى تفرز اهلرمونات بالغدد الصماء أو الالقنوية ؟* 

 * الدم هو السبيل الوحيد لكى يصل اهلرمون إىل موقع عمله ؟ 

 اء ؟* يطلق على الغدة النخامية سيدة الغدد الصم

  * حيدث لبعض األشخاص منو مستمر فى عظام أطرافهم مما 

 جيعلهم عمالقة ؟  

 * يصل طول بعض األشخاص البالغني إىل أقل من نص  مرت ؟     

 القزامة فى سن الطفولة ؟* حدوث مرض 
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* تلعب الغدة الدرقية دورا هاما فى ضبط الكالسيوم فى الدم ؟

 * يتأثر نشاط الغدة الدرقية بكمية اليود فى الغذاء ؟

* إصابة بعض األشخاص حبالة اجلويرت البسيط ؟

 * ميكن تشخيص حالة اجلويرت اجلحوظى من املظهر اخلارجى ؟

 * يطلق على الغدة الكظرية غدة االنفعال )اإلستجابة( ؟

 * تسمية هرمون األدرينالني بهرمون النجدة والطوارئ ؟

 * للغدتني الكظريتني دور مهم عند تعرض اإلنسان للطوارئ ؟

 * يزداد إفراز هرمون اإلنسولني عند ارتفاع نسبة سكر اجللوكوز 

فى الدم ؟  

   * ارتفاع سكر اجللوكوز فى الدم بعد إفراز هرمون اجللوكاجون ؟

  

 

 * البنكرياس غدة خمتلفة ) القنوية و قنوية ( ؟   

 * يعترب البنكرياس غدة مزدوجة الوظيفة ؟    

 * يعاجل بعض مرضى البول السكرى حبقن اإلنسولني ؟

 * ارتفاع سكر اجللوكوز فى الدم عند مرضى البول السكرى  ؟

 صوت املراهق يكون غليظا عكس صوت املراهقه يكون حادا ؟*

 ؟* ظهور الصفات اجلنسية الثانوية فى الذكور البالغني

* ظهور الصفات اجلنسية الثانوية فى االناث البالغات ؟

 * اتزان نسبة سكر اجللوكوز فى الدم ؟

 * عدم جدوى عالج بعض املصابني بالقزامة بهرمون النمو 

 املستخلص من األفراد حديثى الوفاة ؟  

 
 

  4كولوم خالل  02انت الشحنة الكهربية املارة فى موصل اذا ك*   

 ثوان احسب شدة التيار الكهربى املار فيه   

  اح عندما مير احسب مقدار الشحنة الكهربية املارة خالل مصب*   

 ثانية 3أمبري فى زمن قدره  6به تيار شدته     

xx

  كولوم  62احسب الزمن الالزم ملرور شحنة كهربية مقدارها *   

 أمبري  2202 فى دائرة مير بها تيار شدته بني نقطتني     

 كولوم  322ذا كان الشغل املبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها * إ  

 جول احسب فرق اجلهد 33322بني نقطتني     

 
 

   32ذا كان مقدار الشغل املبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها * إ  

 جول    62دقائق يساوى  3رة كولوم بني نقطتني فى زمن   قد   

 فرق اجلهد بني نقطتني -0شدة التيار الكهربى   -1 احسب :   

x
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   كولوم  02املبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها احسب الشغل * 

 فولت 22عرب مقطع من موصل فرق اجلهد     

xx

 احسب كمية الكهربية التى تتحول عند مرورها فى سخان إىل * 

 جول إذا علمت أن  فرق اجلهد  42222مقدارها طاقة حرارية   

 فولت  002بني طرفيه    

 

 أوم علما  1222* احسب شدة التيار املار فى موصل ما مقاومته 

 فولت   002وى بأن فرق اجلهد بني طرفيه يسا  

 أمبري  222* احسب مقاومة سخان كهربى عندما مير تيار شدته 

 فولت  002وكان فرق اجلهد بني طرفيه   

   أوم ملدة  0022* احسب كمية الكهربية املارة فى موصل مقاومته 

 فولت 002دقيقتني عند توصيلة مبصدر جهد كهربى   

x

xx

 فولت وكانت شدة  6* اذا كان فرق اجلهد بني طرفى موصل 

 أمبري فكم تكون شدة التيار املار  222املارة خالل املوصل التيار   

 فولت   10فى املوصل إذ وصل بطرفى مصدر قدره   

   112أوم وصل مبصدر جهد كهربى  1122* موصل كهربى مقاومته 

 دقائق     12فولت احسب كمية الكهرباء خالل   

x

xx

   أوم وكمية الكهرباء املتدفقة فيه خالل  44موصل مقاومته * 

 كولوم احسب فرق اجلهد  2الثانية الواحدة   

xx

 

 

  بطارية مكونة من ثالثة أعمدة القوة الدافعة الكهربية لكل *   

 لدافعة الكهربية إذا وصلت فولت إحسب القوة ا 3عمود منها   

 على التوازى -0على التواىل    -1أعمدتها     

xx

 

 ة القوة الدافعة الكهربية لكل * لدي  أربعة أعمدة كهربية متماثل  

 طريقة توصيلهم معا للحصول فولت وضح بالرسم  122منهم     

 فولت  3بطارية  -0         فولت 122بطارية  -1  على     

                                                                                                           فولت                                                                                         6بطارية  -3            

   

 

   

 122أعمدة متماثلة القوة الدافعة الكهربية لكل منها  4* لدي     

 توصل معا للحصول على بطارية  فولت وضح بالرسم كي     

 فولت بطريقتني خمتلفتني 3 قوتها الدافعة الكهربية    

  

 

 

 * استخدم الرموز فى التعبري عن نتائج تزاوج نبات بسلة طويل   

 الساق هجني مع نبات بسلة قصري الساق    

                                                                            

   

 

 

 

 

 

 ذاتى بني نباتى بسلة * وضح على أسس وراثية نتائج التلقيح ال  

 ( Tt)طويل الساق هجني     
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 * استخدم الرموز فى التعبري عن نتائج تزاوج بني نباتى

 بسلة أحدهما أبيض األزهار ) متنحى ( واآلخر قرمزى           

 األزهار ) سائد ( كالهما نقى موضحا اجليل األول والثانى         

 أسس وراثية الرتكيب الوراثى لألفراد الناجتة * اشرح على  

 عن تزاوج نبات بازالء بذورة جمعدة خضراء نقية مع نبات    

 بازالء بذورة ملساء صفراء نقية   

 

 

C



      

  

11 



      

  

12 

DNA

DNA

C 

 * ماذا حيدث عند : 

 هليدروجني على أكسيد النحاس األسود الساخن ؟امرار ا  

 
   تأكسد  * 
  اختزل  * 
 عامل خمتزل  * 
 عامل مؤكسد * 

 * ماذا حيدث عند ؟ : احتاد عنصرى الصوديوم و الكلور ؟

 

 كيفية حتكم اجلينات فى إظهار الصفات الوراثية * 

تفاعل كيميائىإنزميا جني
بروتني



 

 1                                            مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب           إعدادي ترم ثاني 3المراجعة النهائية علوم          إعداد //  ا/ إبراهيم محمد  
 

 السؤال األول :اكتب المصطلح العلمى :

جديدة في جزيئات االمواد  كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة و تكوين روابط .1

 )  التفاعل الكيميائي (  الناتجة

 يميائي (متسلسلة النشاط الك)   ترتيب العناصر الفلزية ترتيبًا تنازليًا حسب درجة نشاطها الكيميائي .2

 )  االختزال ( عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترونًا أو أكثر .3

 )   األكسدة  ( عملية كميائية تفقد فيها ذرة العنصر إلكترونًا أو أكثر .4

 )   العامل المختزل (  المادة التي تفقد إلكترونًا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي .5

 )   العامل المؤكسد  (  عل الكيميائيو أكثر أثناء التفاتكتسب إلكترونًا أ المادة التي .6

 ) األكسدة (عملية كيميائية ينتج عنها زيادة نسبة األكسجين في المادة أو نقص نسبة الهيدروجين فيها .7

 أقل منه نشاطًا في محلول أحد مركباته              تفاعالت يتم فيها إحالل عنصر محل عنصر آخر .8

 (البسيط  )  تفاعالت اإلحالل                                                                              

تفاعالت كيميائية يتم فيها تفكك بعض المركبات الكيميائية بالحرارة إلى عناصرها األولية أو إلى  .9

 )  تفاعالت االنحالل الحراري (  مركبات أبسط منها  

 مركبين مختلفين لتكوين مركبين جديدين بادل مزدوج بين شقي )أيوني( تفاعالت كيميائية يتم فيها ت  .10

 ( تفاعالت اإلحالل المزدوج)                                                                              

 )   تفاعل التعادل  (  تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء .11

 )  العامل المؤكسد (  زع الهيدروجينالمادة التي تعطي األكسجين أو تن  .12

 العامل المختزل  ()    تعطي الهيدروجين أو تنزع األكسجينالمادة التي  .13

مواد كيميائية ينتجها جسم الكائن الحي و تعمل كعوامل حفازة تزيد من سرعة التفاعالت   .14

 ( اإلنزيمات)     البيولوجية ) الحيوية (

ة من احتراق الوقود قبل يثة لمعالجة الغازات الضارة الناتج علبة معدنية توجد في السيارات الحد .15

 ( المحول الحفزيطردها .    ) 

 ( الوسادة الهوائيةكيس قابل لالنتفاخ مطوي داخل عجلة القيادة في السيارات الحديثة . )  .16

 لتفاعل في وحدة الزمن .التغير في تركيز المواد المتفاعلة و المواد الناتجة من ا .17

 ( سرعة التفاعل الكيميائي)                                                                                   

 ( العامل الحفازمادة كيميائية تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير . )  .18

 ( يزإنزيم األوكسيدإنزيم يوجد في البطاطا يحفز عملية انحالل فوق أكسيد الهيدروجين . )  .19

 فرق الجهد الكهربي بين قطبي المصدر الكهربي في الدائرة الكهربية المفتوحة . .20

 ( الكهربية القوة الدافعة)                                                                                     

 الموصل. كولوم بين طرفي  1مقدارها مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية  .21

 ( فرق الجهد الكهربي)                                                                                      

تتناسب شدة التيار الكهربي المار في موصل تناسبًا طرديًا مع فرق الجهد بين طرفي هذا الموصل  .22

 ( قانون أوم)                                                                عند ثبوت درجة الحرارة . 



 

 2                                            مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب           إعدادي ترم ثاني 3المراجعة النهائية علوم          إعداد //  ا/ إبراهيم محمد  
 

المقاومة التي يمكن تغيير قيمتها للتحكم في كل من شدة التيار و فرق الجهد في األجزاء المختلفة من  .23

 ( أو الريوستات ةالمقاومة المتغيرالدائرة الكهربية .  ) 

من الكهربية             جول لنقل كمية 1ل شغل مقداره فرق الجهد بين طرفي موصل عند بذ .24

 ( الفولت)                 كولوم بين طرفي هذا الموصل .  1رها مقدا

 ( الكولومثانية . )  1أمبير في زمن قدره  1كمية الكهربية المنقولة بتيار ثابت شدته  .25

 )  المقاومة الكهربية ( الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي أثناء مروره في الموصل .26

 )  التيار الكهربي ( ات الكهربية السالبة في مادة موصلة )سلك معدني(الشحن تدفق  .27

 )شدة التيارالكهربي(مقطع الموصل في زمن قدره ثانية واحدة الشحنات الكهربية المتدفقة عبرة كمي  .28

 حالة الموصل التي نتبين منها انتقال الشحنات الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر .29

 (  لجهد الكهربيا)                                                                                    

أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه  1مقاومة الموصل الذي يسري فيه تيار كهربي شدته  .30

 )   األوم   (  فولت1

كولوم خالل  1ة كهربية مقدارها شدة التيار الكهربي المتدفق في الدائرة الكهربية عندما تمر شحن  .31

 األمبير  ()     مقطع الموصل في الثانية الواحدة

عملية التحول التلقائي لذرات بعض العناصر الموجودة في الطبيعة كمحاولة للوصول إلى تركيب  .32

 )   ظاهرة النشاط اإلشعاعي  (  أكثر استقراًرا

ت النووية التي يمكن التحكم فيها و تجري اإلشعاع أو الطاقة النووية المنطلقة أثناء التفاعال .33

 اط اإلشعاعي الصناعي ()  النش  النووية بالمفاعالت

 ) التأثيرات البدنية لإلشعاع ( تالتغيرات التي تطرأ على الكائن الحي ذاته نتيجة التعرض لإلشعاعا .34

 (المتردد يارالت الحركية إلى طاقة كهربية بواسطة الدينامو )تيار كهربي ينتج من تحول الطاقة  .35

 ( التيار المستمرتيار كهربي ثابت الشدة و موحد االتجاه )  .36

 ( الخاليا الكهروكيميائيةخاليا تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية )  .37

القوى الالزمة لربط مكونات النواة ببعضها و التغلب على قوى التنافر الموجودة بين البروتونات  .38

 ( ط النوويقوى التراب . )موجة الشحنة و بعضها 

العناصر التي تحتوي أنويتها على عدد من النيوترونات يزيد عن العدد الالزم الستقرارها .  .39

 ( العناصر المشعة)

 ( التلوث اإلشعاعيارتفاع كمية اإلشعاعات النووية و زيادة نوعيتها في البية المحيطة . )  .40

 ( سيفرت  ال  . )  جسم البشريبواسطة ال الممتصقياس اإلشعاع لالدولية وحدة ال .41

انتقال الصفات الوراثية من جيل آلخر و ذلك بدراسة أوجه الشبه واالختالف بين علم يبحث في  .42

 )  علم الوراثة  ( اآلباء واألبناء

 )  الصفات الوراثية  (الصفات القابلة لالنتقال من جيل آلخر .43

 لمكتسبة ()  الصفات ا الصفات غير القابلة لالنتقال من جيل آلخر .44

 )  الصفة السائدة ( لجيل األول في تجارب مندلالصفة التي تظهر في جميع أفراد ا .45
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 مضادة ظهور صفة وراثية في أفراد الجيل األول عند تزاوج فردين يحمل أحدهما صفة وراثية نقية .46

 ) مبدأ السيادة التامة  (للصفة التي يحملها الفرد اآلخر

ينتجان بعد تزاوجهما جيل به ن الصفات المتضادة فإنهما في زوج ممختلفان إذا تزاوج فردان نقيان  .47

   )متنحية(1:  )سائدة(3صفة أحد الفردين فقط ثم تورث الصفتان مًعا في الجيل الثاني بنسبة 

 ( القانون األول لمندل أو قانون انعزال العوامل)                                                         

 (الفرد النقيل الوراثية سواء كانا سائدين أو متنحيين ) حمل زوًجا متماثال من العوامالذي ي الفرد  .48

 (الفرد الهجينالفرد الذي يحمل عاملين وراثيين أحدهما للصفة السائدة و اآلخر للصفة المتنحية )  .49

زوج منهما  إذا تزاوج فردان نقيان مختلفان في زوجين أو أكثر من صفاتهما المتضادة فإن صفتا كل .50

   )صفة متنحية( . 1)صفة سائدة(:3و تظهر في الجيل الثاني بنسبة تورث مستقلة عن األخرى 

 ( القانون الثاني لمندل أو قانون التوزيع الحر للعوامل)                                                      

 (الجينوم البشرية . ) الخريطة الوراثية للجينات الموجودة بالكروموسومات البشري .51

 )  الكروموسوم ( مندمًجا مع البروتين  DNAيتركب كيميائيًا من حمض نووي يسمى  .52

 )  الجينات (موجودة على الكروموسومات وتحمل الصفات الوراثية للفرد DNAأجزاء من الـ  .53

 ( الهرموناترسائل كيميائية تضبط و تنظم أنشطة و وظائف معظم أعضاء الجسم . ) .54

 أو غدد القنوية تصب إفرازاتها في الدم مباشرة  رزة للهرمونات بجسم اإلنسانء المفاألعضا .55

 ( الغدد الصماء)                                                                                               

 ( ونيالخلل الهرمما ينجم عندما ال تعمل إحدى الغدد الصماء بالشكل الصحيح )  .56

 (هرمون التستوستيرونالهرمون المسئول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في ذكر اإلنسان )  .57

 (الغدة النخاميةالغدة التي تفرز هرمونا ينظم نمو األعضاء التناسلية لإلنسان ) .58

 ( العملقةالحالة التي تنشأ نتيجة زيادة إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة ) .59

 ( القزامةاز هرمون النمو في مرحلة الطفولة ) أ نتيجة نقص إفرالحالة التي تنش .60

 (الجويتر البسيطالحالة المرضية التي تنشأ نتيجة نقص إفراز هرمون الثيروكسين ) .61

 ( الجويتر الجحوظيالحالة المرضية التي تنشأ نتيجة زيادة إفراز هرمون الثيروكسين )  .62

 ( البول السكريهرمون اإلنسولين ) الحالة المرضية التي تنشأ نتيجة نقص  إفراز  .63

   السؤال الثاني : علل لما يأتى :

 تستخدم الثالجة في حفظ األطعمة .1

ألن درجة الحرارة المنخفضة في الثالجة تعمل على إبطاء سرعة التفاعالت التي تحدثها البكتريا إلفساد 

 الطعام 

 ث العكسللماغنسيوم أن يحل محل النحاس في محاليل أمالحه وال يحديمكن  .2

 ألن الماغنسيوم يسبق النحاس في متسلسلة النشاط الكيميائي )أي أن الماغنسيوم أنشط من النحاس(

 التفاعالت بين المركبات التساهمية بطيئة وبين المركبات األيونية سريعة .3

 تجزيئات بينما تفاعالت المركبات األيونية تتم بين أيونا ألن تفاعالت المركبات التساهمية تتم بين

 ئي بزيادة تركيز المواد المتفاعلةعة التفاعل الكيمياتزداد سر .4

 ألنه بزيادة تركيزالمواد المتفاعلة يزداد عدد جزيئاتها وبالتالي يزداد عدد التصادمات المحتملة بينها
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 محلول كبريتات النحاس يتكون راسب لونه أحمر عند إضافة الماغنسيوم إلى .5

 س ويترسب النحاس األحمريحل محله في محلول كبريتات النحاألن الماغنسيوم أنشط من النحاس ف

 نيوم في حمض الهيدروكلوريك المخففحدوث فوران عند وضع قطعة ألوم .6

 بسبب تصاعد غاز الهيدروجين الناتج عن إحالل األلومنيوم محل هيدروجين الحمض

 الذهب مع األحماضال يتفاعل  .7

 لحمضالكيميائي وبالتالي ال يحل الذهب محله في ا ألن الذهب يلي الهيدروجين في متسلسلة النشاط

ة من الحديد معدل تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع برادة الحديد أسرع من معدل تفاعله مع قطع .8

 مساوية لها في الكتلة

من مساحة سطح قطعة الحديد وسرعة  ألن مساحة سطح برادة الحديد المعرض للتفاعل أكبر

 السطح المعرض للتفاعلالتفاعل تزداد بزيادة مساحة 

 يحترق سلك تنظيف األلومنيوم داخل مخبار مملوء باألكسجين أسرع من احتراقه في الهواء الجوي .9

 ألن تركيز األكسجين داخل المخبار يكون أكبر وبالتالي تزداد سرعة التفاعل 

 إلى فوق أكسيد الهيدروجين يزيد من سرعة تفككهطا إضافة قطعة من البطا .10

زيم األوكسيديز الذي يزيد من سرعة تفكك فوق أكسيد الهيدروجين إلى تحتوي على إن ألن البطاطا 

 ماء و أكسجين

 يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر .11

 األسالك كما يمكن تحويله لتيار مستمرألن التيار المتردد يمكن نقله لمسافات طويلة أو قصيرة عبر 

 بطارية في الدائرة الكهربيةيوصل الفولتميتر بكل من قطبي ال .12

 لقياس القوة الدافعة الكهربية للبطارية

 تستخدم الريوستات في بعض الدوائر الكهربية .13

 للتحكم في قيمة المقاومة في الدائرة الكهربية

 ي الدائرة الكهربيةتوصل بعض األعمدة الكهربية على التوازي ف .14

 ل ما يمكنللحصول على بطارية القوة الدافعة الكهربية لها أق

 توصل بعض األعمدة الكهربية على التوالي في الدائرة الكهربية .15

 للحصول على بطارية القوة الدافعة الكهربية لها أكبر ما يمكن

التوالي أكبر من القوة الدافعة الكهربية القوة الدافعة الكهربية للبطارية الموصل أعمدتها على  .16

 للبطارية الموصل أعمدتها على التوازي

ة الدافعة الكهربية لعدة أعمدة كهربية متماثلة متصلة على التوالي يساوي مجموع القوى القو ألن 

ازي الدافعة الكهربية لهذه األعمدة بينما القوة الدافعة الكهربية لعدة أعمدة متماثلة متصلة على التو 

 تساوي القوة الدافعة الكهربية للعمود الواحد

 ظ النفايات المشعة مستقرةيجب أن تكون المنطقة المختارة لحف .17

 حتى التنتشر النفايات المشعة في البيئة المحيطة بفعل الهزات األرضية

 لإلشعاع تأثيرات وراثية .18

نتيجتها والدة أطفال غير ألنه يؤدي إلى حدوث تغيرات في الكروموسومات الجنسية لآلباء ويكون 

 عاديين و مشوهين .
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 مشعة في األطعمةبعد وقوع حادثة تشيرنوبل اكتشفت نظائر  .19

ألنه عند سقوط األمطار الملوثة بالعناصر المشعة على التربة انتقلت هذه العناصر المشعة إلى 

 يتناولها اإلنسانالنباتات والحيونات التي تتغذى عليها وبالتالي انتقلت إلى األغذية التي  

 للنشاط اإلشعاعي مصادر طبيعية وأخرى صناعية .20

مشعة واألشعة الكونية الصادرة من سطح األرض وهي العناصر المصادر طبيعية موجودة على 

 الفضاء الخارجي بينما المصادر الصناعية ناتجة عن النفايات المشعة الناتجة من تفجير القنابل النووية 

 اسم العناصر المشعة ض العناصريطلق على بع .21

اتها على عدد من ألنها تصدر إشعاعات غير مرئية بصورة تلقائية بسبب احتواء أنوية ذر

 النيوترونات يزيد عن العدد الالزم الستقرارها 

 ندل لنبات البازالء إلجراء تجاربهاختيار م .22

عة نموه وقصر اختار مندل نبات البازالء إلجراء تجاربه لعدة أسباب منها سهولة زراعته وسر

صناعيًا كما أن النبات  دورة حياته وأن أزهاره خنثى وبالتالي يمكن تلقيحها ذاتيًا و سهوله تلقيحه

بات التي تحمل أزواًجا من الصفات ينتج أعداد كبيرة من األفراد في الجيل الواحد و تعدد أصناف الن 

 المتضادة والتي يمكن  تمييزها بالعين المجردة

 دراسته لصفة لون بذورهاأزهار البازالء عند  غطى مندل مياسم .23

 لمنع تلقيحها خلطيًا مرة أخرى

فر القرون نقي مع نبات بسلة أخضر القرون نقي ينتج نباتات جميعها ذات بات بسلة أصعند تلقيح ن  .24

 قرون خضراء

 السيادة التامةألن صفة اللون األخضر للقرون تسود على صفة اللون األصفر للقرون تبًعا لمبدأ 

 القدرة على لف اللسان من الصفات السائدة في اإلنسان .25

 اللسان في حالة وجودهما مًعاسود على جين عدم القدرة على لف ألن جين القدرة على لف اللسان ي 

عند تلقيح نبات بسلة طويل الساق نقي مع نبات بسلة قصير الساق نقي ينتج نباتات جميعها طويلة  .26

 الساق 

  ول الساق تسود على صفة قصر الساق في نبات البازالء تبًعا لمبدأ السيادة التامةألن صفة ط

 ذن المتصلةة تسود على شحمة األشحمة األذن المنفصل .27

 ألن جين شحمة األذن المنفصلة يسود على جين شحمة األذن المتصلة في حالة وجودهما مًعا

 يتخطى طول بعض األشخاص المترين .28

 إفراز الغدة النخامية لهرمون النمو في مرحلة الطفولةبسبب زيادة 

 واريءللغدتين الكظريتين دور هام عند تعرض اإلنسان لحاالت الط .29

ألنهما تفرزان هرمون األدرينالين الذي يحفز أعضاء الجسم المختلفة لالستجابة السريعة في حاالت 

 الطواريء مثل الخوف أو الغضب أو االنفعال

 دوجة الوظيفةالبنكرياس غدة مز .30

 ألنها تفرز هرموني اإلنسولين والجلوكاجون و وظيفة كل منهما معاكسة لوظيفة اآلخر

 ا في ضبط مستوى الكالسيوم في الدمرقية دوًرا هامً تلعب الغدة الد .31

 ألنها تفرز هرمون الكالسيتونين الذي يقوم بضبط مستوى الكالسيوم في الدم 
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 يطلق على الغدة النخامية سيدة الغدد  .32

 ألنها تفرز هرمونات تنظم أنشطة معظم الغدد الصماء األخرى 

 ريصل طول بعض األشخاص البالغين إلى أقل من نصف مت  .33

 بسبب نقص إفراز الغدة النخامية لهرمون النمو في مرحلة الطفولة 

 ضرورة احتواء طعام اإلنسان على عنصر اليود  .34

ألن عنصر اليود يدخل في تركيب هرمون الثيروكسين الذي يقوم بدور رئيسي في عمليات التحول 

 الغذائي بالجسم .

  : ماذا يحدث في الحاالت اآلتية : السؤال الثالث

 أزهار بازالء تنتج بذور صفراء هجين مع بعضهايح تلق (1

 على الترتيب 1:3تنتج نباتات بازالء بذورها صفراء و أخرى بذورها خضراء بنسبة 

 تعرض جسم اإلنسان إلى جرعات إشعاعية عالية في فترة زمنية قصيرة (2

 لدم الحمراءت اكراتدمير نخاع العظام والطحال والجهازالهضمي و الجهازالعصبي المركزي ونقص عدد 

 تسخين كمية من أكسيد الزئبق األحمر (3

 ينحل أكسيد الزئبق إلى زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز األكسجين

 تسخين كمية من كبريتات النحاس الزرقاء (4

 تنحل كبريتات النحاس إلى أكسيد نحاس أسود اللون وغاز ثالث أكسيد الكبريت

 ة " بالنسبة لشدة التيار"بالدائرة الكهربي  المنزلقة الموجودةزيادة طول سللك الريوستات  (5

 تقل شدة التيار الكهربي المار بالدائرة

 تعرض اإلنسان لجرعة إشعاعية كبيرة خالل فترة زمنية قصيرة (6

يؤدي ذلك إلى تدمير الطحال و الجهاز الهضمي و الجهاز العصبي المركزي و نخاع العظام المسئول 

 دم الحمراء في جسم اإلنسان ه نقص عدد كرات اللدم مما يترتب علي عن تكوين خاليا ا

 تعرض اإلنسان لجرعات إشعاعية صغيرة لفترات زمنية طويلة  (7

يؤدي ذلك إلى حدوث تأثيرات بدنية مثل سرطان الجلد و تأثيرات وراثية مثل تغير تركيب 

خلوية مثل تغير عاديين و تأثيرات الكروموسومات الجنسية لآلباء و التي ينتج عنها والدة أطفال غير 

 تركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدمال

 تغير التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم (8

 يصبح الهيموجلوبين غير قادر على حمل األكسجين إلى جميع خاليا الجسم

 تواجد جين سائد لصفة مع جين متنحي لنفس الصفة (9

 المتنحي فتظهر الصفة السائدة يسود الجين السائد على الجين 

 فشل الجين في إنتاج اإلنزيم الخاص به  (10

 لن يستطيع الجين إظهار الصفات الوراثية 

 االعتماد على األرز كغذاء رئيسي (11

روفيتامين)أ( أو الكاروتين و التي تتحول ب ينقص فيتامين )أ( في الجسم لعدم احتواء األرز على مادة ال

 داخل الجسم إلى فيتامين)أ(
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 بيعيعمل الغدد الصماء بشكل غير ط (12

 تحدث أعراض مرضية تعرف بالخلل الهرموني

 توقف البنكرياس عن إفراز هرمون الجلوكاجون " بالنسبة لمستوى السكر في الدم " (13

 يقل مستوى سكر الجلوكوز في الدم 

 زيادة إفراز البنكرياس لهرمون اإلنسولين  (14

تم تحفيز خاليا الكبد على تخزينسكر الجلوكوز الزائد ييتم خفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم حيث 

 عن حاجة الجسم في صورة جليكوجين

 تعرض شخص لموقف مخيف كهجوم كلب شرس   (15

تستجيب الغدة النخامية الفراز الهرمون المنشط للغدتين الكظريتين و اللتان تعمالن على افراز هرمون 

 ستجابة السريعة لمواجهة هذا الموقف أو الهروب منهالمختلفة لالاألدرينالين الذي يحفز أعضاء الجسم 

 انخفاض مستوى سكر الجلوكوز في الدم (16

 تستجيب غدة البنكرياس بإفراز هرمون الجلوكاجون

بالخاليا  DNAإدخال الجين البشري الذي يحمل تعليمات تخليق  هرمون النمو البشري في حمض  (17

 البكتيرية 

 كميات وفيرة و استخدامه في عالج القزامةي معمليًا ب تخليق هرمون النمو البشر

 

 السؤال الرابع : وضح بالمعادالت الكيميائية الموزونة كل من : 

 أثر الحرارة على أكسيد الزئبق األحمر .1

2 HgO  
           ∆               
→          2 Hg  + O2 ↑ 

 أثر الحرارة على هيدروكسيد النحاس األزرق .2

Cu(OH)2    
           ∆               
→          CuO  +  H2O 

 أثر الحرارة على كربونات النحاس خضراء اللون .3

CuCO3    
           ∆               
→          CuO  + CO2 ↑ 

 أثر الحرارة على كبريتات النحاس زرقاء اللون .4

CuSO4   
           ∆               
→           CuO  + SO3 ↑ 

 الصوديومأثر الحرارة على نترات  .5

2 NaNO3   
           ∆               
→          2 NaNO2 + O2 ↑ 

 تفاعل الماغنسيوم مع محلول كبريتات النحاس .6

Mg  + CuSO4   
           
→     MgSO4 + Cu ↓ 

 تفاعل الصوديوم مع الماء .7

  2Na + 2H2O    
           
→    2NaOH +H2 ↑ + حرارة 

 الهيدروكلوريكتفاعل الخارصين مع حمض  .8

Zn  + 2HCl    
     مخفف       
→        ZnCl2 + H2↑ 
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 تفاعل األلومنيوم مع حمض الهيدروكلوريك .9

2 Al + 6HCl    
     مخفف       
→       2 AlCl3 + 3H2 ↑ 

 تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك .10

NaOH  + HCl    
                    
→       NaCl + H2O 

 الهيدروكلوريكالصوديوم مع حمض تفاعل كربونات  .11

Na2CO3 + 2 HCl   
     مخفف       
→       2NaCl + H2O + CO2 ↑ 

 نترات الفضةتفاعل كلوريد الصوديوم مع  .12

NaCl + AgNO3   
                        
→         NaNO3 + AgCl ↓ 

 تفاعل أكسيد النحاس الساخن مع غاز الهيدروجين الجاف .13

H2  + CuO   
           ∆               
→          H2O + Cu 

 تفاعل الصوديوم مع الكلور .14

2 Na  +  Cl2     
                        
→        2 Na+Cl- 

 تفكك )انحالل( خامس أكسيد النيتروجين .15

2 N2O5   
                        
→        4NO2 + O2↑ 

 تفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم مع محلول كبريتات النحاس .16

2NaOH  +  CuSO4   
                        
→        Na2SO4  +  Cu(OH)2 ↓ 

 تفاعل الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك .17

Mg  + 2HCl   
                        
→        MgCl2 +  H2 ↑ 

 تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك .18

Fe  + 2HCl    
              مخفف           
→            FeCl2  + H2↑ 

 د النحاسالكربون مع أكسي تفاعل  .19

2CuO  + C   
           ∆               
→           2Cu  + CO2 ↑ 

 أكمل العبارات اآلتية :   السؤال الخامس :

 %   100في بداية التفاعل الكيميائي تكون نسبة تركيز المتفاعالت تساوي    (1

 يائيبسرعة التفاعل الكيمالتغير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة في وحدة الزمن يعرف  (2

 تزدادزيادة تركيز المواد المتفاعلة تجعل سرعة التفاعل الكيميائي  (3

 بطيئةالمركبات التساهمية تكون تفاعالتها  (4

 الكتلةمن مكعب كلوريد صوديوم مساٍو له في أسرع مسحوق كلوريد الصوديوم يتفاعل  (5

 حفاز"العامل المساعد"العامل المى مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تدخل في التفاعل تس (6

 بارتفاع درجة الحرارة تزدادسرعة التفاعالت الكيميائية  (7

 متالزمتانعمليتا األكسدة واإلختزال عمليتان  (8

مع شدة التيار الكهربي المار فيه عند ثبوت درجة طرديًا يتناسب فرق الجهد بين طرفي موصل تناسبًا  (9

 الحرارة 



 

 9                                            مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب           إعدادي ترم ثاني 3المراجعة النهائية علوم          إعداد //  ا/ إبراهيم محمد  
 

 األمبيركهربي بوحدة تسمى لقياس شدة التيار ال األميتر يستخدم جهاز (10

 لفولتاباستخدام جهاز الفولتميتر بوحدات تسمى  فرق الجهديُقاس  (11

 الفولتقوة الدافعة الكهربية للبطارية بوحدات تسمى لقياس ال الفولتميتريُستخدم جهاز  (12

األقل جهًدا إلى  األعلى عند توصيل موصلين مشحونين فإن التيار الكهربي يسري من الموصل (13

 جهًدا

 بالدائرة الكهربية تغيير قيمة المقاومةتخدم الريوستات المنزلقة في تس (14

 بالدائرة الكهربيةلقياس المقاومة  األومميتر يستخدم جهاز (15

 ماألو وحدة قياس المقاومة الكهربية هي  (16

 الكولوموحدة قياس الشحنات الكهربية هي  (17

 ت ×ــ = م ج العالقة الرياضية لقانون أوم هي   (18

 كهربيةإلى طاقة  الميكانيكية)الحركية(من الدينامو نتيجة تحويل الطاقة يتولد تيار كهربي  (19

 التيار المستمرو  التيار المتردديوجد نوعان من التيار الكهربي هما  (20

 متردًدابينما تنتج المولدات الكهربية تياًرا  مستمًرا تنتج األعمدة الكهربية تياًرا (21

 نازل وفي تشغيل األجهزة الكهربيةإضاءة الشوارع والميستخدم التيار المتردد في  (22

 كهربيةإلى طاقة  يائيةالكيم لطاقةفي العمود الكهربي تتحول ا (23

 في عمليات الطالء الكهربي التيار المستمريستخدم  (24

 ثابت الشدة واإلتجاهمن خصائص التيار المستمر أنه  (25

وة الدافعة الكهربية القي القوة الدافعة الكهربية لعدة أعمدة كهربية متماثلة متصلة على التوازي تساو (26

 للعمود الواحد

مجموع القوى الدافعة الكهربية القوة الدافعة الكهربية لعدة أعمدة كهربية متصلة على التوالي تساوي  (27

 لألعمدة المكونة للبطارية

 بيكوريل ي بواسطة العالماكتشفت ظاهرة النشاط اإلشعاع (28

 الكروموسومات الجنسية بالخاليالإلشعاع إلى تغير تركيب  الوراثيةترجع التأثيرات  (29

عات في العام الواحد بالنسبة للعاملين في مجال الحد األقصى للجرعة اآلمنة عند التعرض لإلشعا (30

 مللي سيفرت . 1وبالنسبة للجمهور ال يتجاوز مللي سيفرت  20اإلشعاع هو 

 . البولونيوم و الزركونيوماليورانيوم و الراديوم و من العناصر المشعة  (31

يتركب من شريطين ملتفين  DNA إلى وضع نموذج لجزيء  واطسون و كريكوصل العالمان ت  (32

 حول بعضهما فيما يشبه الحلزون المزدوج .

 كيفية تحكم الجينات في إظهار الصفات الوراثية المسئولة عنها . بيدل و تاتوماكتشف العالمان  (33

يصاب حوالي نصف مليون شخص في الدول النامية بحنوب شرق آسيا بفقدان البصر بسبب سوء  (34

 امين )أ(فيت التغذية الناتج عن نقص 

و التي تتحول داخل  الكاروتينالمعروفة باسم  البروفيتامين )أ(األرز العادي ال يحتوي على مادة  (35

 فيتامين )أ(الجسم إلى 

حيث تم تعديل التركيب الوراثي لألرز بإدخال   الكاروتينادة األرز المعدل جينيًا يحتوي على م (36

 في حبوب األرز . سيج المخزن للنشاالنالجينات التي تؤدي إلى تخليق هذه المادة داخل 
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للجينات الموجودة بالكروموسومات البشرية تسمى الخريطة الوراثية التي توضح المجموعة الكاملة  (37

  الجينوم البشري

من تسلسل نيوكليوتيدات الحمض  %99أظهر مشروع الجينوم البشري تشابه البشر في أكثر من  (38

 لدى البشر تشكل نسبة ضئيلة جًدا من هذا التسلسل. النووي وبالتالي فإن االختالفات الفردية

د و صفة العيون الواسعة و شحمة األذن المنفصلة و الشعر المجعمن الصفات السائدة في اإلنسان  (39

 ود غمازات الوجه و العيون البنية و الشعر األسود و عدم وجود النمش و القدرة على لف للسانوج

ة و وجود النمش و العيون الضيقة وشحمة األذن الملتحم صفةمن الصفات المتنحية في اإلنسان  (40

 سان الشعر الناعم والشعر الفاتح و العيون الملونة وعدم وجود الغمازات و عدم القدرة على لف الل

 الغدد الصماءتفرز الهرمونات في الجسم من أعضاء خاصة تسمى  (41

 الهرمون اء الجسم تعرف باسمالمادة الكيميائية التي تعمل على ضبط و تنظيم و ظائف معظم أجز (42

 ينظم عملية التمثيل الغذائي بالجسم  هرمونالثيروكسين عبارة عن  (43

 القزامةالطفولة يصاب اإلنسان ب عندما يقل إفراز هرمون النمو في مرحلة  (44

 الجلوكاجونعندما تنخفض كمية الجلوكوز في الدم يفرز البنكرياس هرمون  (45

 الدرقيةمن الغدة  الثيروكسينراز هرمون عندما تقل كمية اليود بالطعام يقل إف (46

 عندما ترتفع نسبة سكر الجلوكوز بالدم اإلنسولين يفرز هرمون (47

 

 أجب عن األسئلة اآلتية :

 ذكر بعض االحتياطات الالزمة عند التعامل مع النفايات المشعةا

 سمنتيجب دفن النفايات الضعيفة والمتوسطة في باطن األرض محاطة بالصخور أو األ ▪

فايات القوية تدفن على أعماق أكبر في باطن األرض بعيًدا عن مجرى المياه الجوفية  أو المناطق الن  ▪

 المعرضة للزالزل

 

 الوقاية من التلوث اإلشعاعياذكر بعض طرق 

 . مراعاة عدم التعرض لإلشعاعات النووية بكميات كبيرة ▪

 . قفازات ومالبس خاصة للوقاية من اإلشعاعارتداء  ▪

 ة .دفن النفايات المشعة بطرق آمن  ▪

 

 العوامل(اذكر نص قانون مندل األول )قانون انعزال 

إذا اختلف فردان نقيان في زوج من صفاتهما المتضادة فإنهما ينتجان عند تزاوجهما جياًل به صفة 

  1:3ًعا في الجيل الثاني بنسبة أحد الفردين فقط )الصفة السائدة( ثم تورث الصفتان م

 اذكر نص قانون مندل الثاني )قانون التوزيع الحر للعوامل(

ختلفان في زوجين أو أكثر من صفاتهما المتضادة فإن صفتا كل زوج منهما إذا تزاوج فردان نقيان م

 )صفة متنحية (1)صفة سائدة(  : 3تورث مستقلة وتظهر في الجيل الثاني بنسبة  
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 مع رسم الدائرة المستخدمة لتحقيقه عمليًا ص قانون أوماذكر ن

تتناسب شدة التيار الكهربي المار في موصل تناسبًا 

طرديًا مع فرق الجهد بين طرفي هذا الموصل عند ثبوت 

 درجة الحرارة .

 ت   ×جــ  =  م  

 

 

 اذكر العوامل التي تتوقف عليها سرعة التفاعل الكيميائي

 درجة الحرارة    --------تركيز المواد المتفاعلة   ---تفاعلة مساحة سطح المواد الم

 طبيعة المواد المتفاعلة ----- العوامل المساعدة "الحفازة"

 اذكر بعض االستخدامات السلمية للطاقة النووية

 في الطب لتشخيص وعالج بعض األمراض كالسرطان ▪

تجة لتسخين الماء حتى الغليان ثم استخدام الطاقة الحرارية النافي توليد الكهرباء عن طريق  ▪

 استغالل البخار الناتج في إدارة التوربينات لتوليد الكهرباء

 لصواريخ الفضاءفي مجال استكشاف الفضاء فبعض المواد المشعة تستخدم كوقود نووي  ▪

 ليكونفي الصناعة للكشف عن عيوب المنتجات أو لتحويل الرمال إلى شرائح سي ▪

 اآلفات الزراعيةفي الزراعة للقضاء على  ▪

 في مجال الكشف والتنقيب عن البترول ▪

 كيف تتحكم الجينات في إظهار الصفات الوراثية "وضح آلية عمل الجين " 

كل جين يعطي إنزيًما خاًصا يكون مسئواًل عن حدوث تفاعل كيميائي معين و كل تفاعل كيميائي  •

 ية محددة .يُنتج بروتين يُظهر صفة وراث

 ن الخلل في إفرازات الغدد الصماء :األمراض الناتجة ع
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 أهم إفرازات الغدد الصماء و أهمية أو وظيفة كل منها :

 مسائل :

فولت وضح بالرسم كيف يمكن  1,5لديك ثالثة أعمدة كهربية متماثلة القوة الدافعة الكهربية لكل منها  .1

 توصيلها للحصول على قوة دافعة كهربية مقدارها 

ــ  1,5"   فولت   "  4,5فولت  ــــــــــــــــ    3ــــ   فولت    ـــــ

ــ ı│ـــ      ــــ

 -ـــــــ ı│ـــــــı│ــــــــı│+ ــــ     - ــــــــــــــــı│ــــــــــــــ│ıـــــــــــ +        - ـــــــــı│ــــــــــ+  

ــ ı│ــــــــ                   ـــــı│ـــــ     ــــــــ
 فولت 4,5فولت                     القوة الدافعة للبطارية =  3فولت    القوة الدافعة للبطارية =  1,5=  لدافعة للبطاريةالقوة ا

أوم لمدة دقيقتين عند توصيله بمصدر جهد 2200احسب كمية الكهربية المارة في موصل مقاومته   .2

 فولت  220كهربي 

 ثانية 120=  60 × 2الزمن بالثانية =   

دة التيار الكهربي = ش
فرق  الجهد

المقاومة
  =

220

2200
 أمبير 0,1=  

 كولوم 12=  120 × 0,1الزمن بالثانية =  ×كمية الكهربية = شدة التيار 
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كولوم احسب فرق  10أوم وكمية الكهربية المتدفقة خالله في الثانية الواحدة  22موصل مقاومته   .3

 الجهد بين طرفيه

 يرأمب  10شدة التيار = 

 فولت 220=  10× 22شدة التيار =  ×فرق الجهد = المقاومة 

كولوم في مقطع موصل خالل 6000احسب شدة التيار الناتج عن مرور كمية من الكهربية مقدارها  .4

 دقائق . 10

 ثانية 600=  60 × 10الزمن بالثانية = 

شدة التيار = 
كمية الكهربية

الزمن  بالثانية
   =

6000

600
 أمبير 10=  

 أمبير 10أوم و شدة التيار المار فيها  22سب فرق الجهد بين طرفي مكنسة كهربائية مقاومتها اح  .5

 فولت 220=  10× 22شدة التيار =  ×فرق الجهد = المقاومة 

 

 أحمر األزهاراستخدم الرموز في التعبير عن نتائج تزاوج نبات بسلة أبيض األزهار مع نبات بسلة  .6

 د الجيل األول فيما بينهاثم إوجد ناتج تزاوج أفرا

 

 اآلباء × 

 

 

 األمشاج 

 

 

 

 الجيل األول 

 

 نباتات أزهارها حمراء هجين 100٪ 

 

 اآلباء × 

 

 

 األمشاج 

 

 

 

 الجيل الثاني 

 نبات أزهاره    نبات أزهاره       نبات أزهاره      نبات أزهاره 

 بيضاء           حمراء هجين      حمراء هجين      حمراء نقي                

rr RR 

Rr 

R R r r 

Rr Rr Rr 

R r R r 

Rr Rr 

Rr RR Rr rr 
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هجين مع نبات  وج نبات بسلة طويل الساق أخضر القرونتزااستخدم الرموز في التعبير عن نتائج  .7

  هجين  القرون بسلة طويل الساق أخضر
 

 × 

 

 

 

 مقارنات :

 تفاعالت اإلحالل المزدوج تفاعالت اإلحالل البسيط 

إحالل عنصر محل تفاعالت كيميائية يتم فيها  التعريف
عنصر آخر أقل منه نشاطا في محلول أحد 

 مركباته

تفاعالت كيميائية يتم فيها عملية تبادل 
مزدوج بين شقي مركبين مختلفين لتكوين 

 ين جديدينمركب 

 إحالل فلز محل هيدروجين الماء أنواعها
 إحالل فلز محل هيدروجين الحمض المخفف
 إحالل فلزمحل آخر في محلول أحد أمالحه

 حمض مع قلوي
 حمض مع ملح

 آخرمحلول ملح مع محلول ملح 

 

 هيدروكسيد الفلز أكسيد الفلز 

 ل بالحرارة إلى أكسيد الفلز و بخار الماءينح  ينحل بالحرارة إلى الفلز وغاز األكسجين أثر الحرارة

 

 االختزال األكسدة 

زيادة هي عملية كيميائية ينتج عنها  المفهوم التقليدي
نسبة األكسجين في المادة أو نقص 

 الهيدروجين فيهانسبة 

هو عملية كيميائية ينتج عنها نقص نسبة 
األكسجين في المادة أو زيادة نسبة 

 الهيدروجين فيها

هي عملية كيميائية تفقد فيها ذرة  وم الحديثالمفه
 العنصر إلكتروًنا أو أكثر

هو عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر 
 إلكتروًنا أو أكثر

 

 العامل المختزل المؤكسدالعامل  

هو المادة التي تعطي األكسجين أو تنتزع  المفهوم التقليدي
 الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي

دة التي تنتزع األكسجين أو تعطي هو الما
 الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي

هو المادة التي تكتسب إلكتروًنا أو أكثر  المفهوم الحديث
 التفاعل الكيميائيأثناء 

هو المادة التي تفقد إلكتروًنا أو أكثر أثناء 
 التفاعل الكيميائي

TtGg TtGG TTGg TTGG 

Ttgg TtGg TTgg TTGg 

ttGg ttGG TtGg TtGG 

ttgg ttGg Ttgg TtGg 

TtGg TtGg 

TG 
TG tg tG Tg 

tg 

tG 

Tg 
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 التيار المتردد التيار المستمر 

 متغير الشدة ة ثابت الشد الشدة 

 متغير االتجاه ثابت االتجاه االتجاه

 التمثيل البياني

 
 

 المولدات الكهربية الخاليا الكهروكيميائية المصدر

يمكن نقله لمسافات قصيرة أو طويلة عبر  يمكن نقله لمسافات قصيرة فقط النقل
 األسالك

 عمليات الطالء الكهربي االستخدام
 بيةتشغيل بعض األجهزة الكهر

 إنارة المنازل والشوارع
 تشغيل معظم األجهزة الكهربية

 

 

 الخلوية لإلشعاعالتأثيرات  التأثيرات الوراثية لإلشعاع التأثيرات البدنية لإلشعاع

هي التغيرات التي تطرأ على 
 جسم الكائن الحي ذاته 

هي التغيرات التي تحدث في تركيب 
الكروموسومات الجنسية لآلباء 

ها والدة أطفال غير ويكون نتيجت
 عاديين )مشوهين(

هي التغيرات التي تحدث في 
تركيب الخاليا والتي قد تدمرها إذا 

تم التعرض لجرعات هائلة من 
 اإلشعاع

مثل : تغير التركيب الكيميائي  مثل : التشوه الخلقي مثل : سرطان الجلد
 لهيموجلوبين الدم

 

 

 الصفة المتنحية الصفة السائدة  

ي الصفة التي تظهر عند اجتماع ه التعريف
جينين متماثلين للصفة السائدة أو جين 
 للصفة السائدة مع جين للصفة المتنحية

التظهر إال عند اجتماع جينين الصفة التي 
 متماثلين للصفة المتنحية

ظهورها في 
الجيل األول 

 والثاني

في  ٪100تظهر في الجيل األول بنسبة 
الثاني تجارب مندل و تظهر في الجيل 

 ٪75بنسبة 

تختفي في جميع أفراد الجيل األول وتظهر في 
 ٪25الجيل الثاني بنسبة 

 صفة األزهار البيضاء في نبات البازالء الحمراء في نبات البازالءصفة األزهار  أمثلة
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 وضح عمليتي األكسدة واالختزال والعامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعالت اآلتية : •

 

 

H2  + CuO   
           ∆               
→          H2O + Cu 

 

 

 أكسيد النحاس  CuO  العامل المؤكسد هو  

 الهيدروجين  2H  العامل المختزل هو 

 

 

2 Na  +  Cl2     
                        
→        2 Na+Cl- 

 

 

 الكلور   2Cl  العامل المؤكسد هو  

 الصوديوم     Na العامل المختزل هو 

 

 

 عملية أكسدة

 عملية اختزال

 عملية اختزال

 عملية أكسدة

 بالنجاحاألمنيات مع أطيب 

 و التوفيق
Mr. Ibrahim Mohamed 
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الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 : اكخب انًفهىو انعهًً : 1س

 صفجػالس يضُ فيٙج إحالي ػٕظش ِحً ػٕظش آخش . -1

 وغش فٝ ثٌشٚثدؾ ثٌّٛؽٛدر فٝ ثٌّضفجػالس ٚصىٛيٓ سٚثدؾ ؽذيذر فٝ ثٌٕٛثصؼ . -2

 إٌىضشْٚ أٚ أوغش .ػٍّيز يحذط فيٙج ثوضغجح  -3

 ِجدر صفمذ إٌىضشْٚ أٚ أوغش أعٕجء ثٌضفجػً ثٌىيّيجةٝ . -4

 ٌضىٛيٓ ثٌّجء أٚ صفجػً حّغ ِغ لجػذر . -(OH)( ِغ أيٛٔجس +Hثصحجد أيٛٔجس ) -5

 صفىه ثٌّشوذجس دجٌحشثسر إٌٝ ػٕجطش٘ج ثألٌٚيز أٚ ؽضيتجس أدغؾ ِٕٙج .  -6

 يذيٓ .صذجدي ديٓ شمٝ ِشوذيٓ ٌضىٛيٓ ِشوذيٓ ؽذ -7

 ػٍّيز صضُ فيٙج فمذ إٌىضشٚٔجس . -8

 ػٍّيز صضُ فيٙج صيجدر ثألوغؾيٓ ٚٔمض ثٌٙيذسٚؽيٓ فٝ ثٌّشوخ . . -9

 خٍيؾ ِضؾجٔظ ثٌضشويخ ٚثٌخٛثص . -11

 ِجدر صٕضؼ ِٓ خٍؾ ِجدصيٓ غيش ِضحذصيٓ ويّيجةًيج . -11

 ِحٍٛي صضٛصع فيٗ ؽضيتجس ثٌّزثح دجٔضظجَ فٝ ؽضيتجس ثٌّزيخ . -12

 حٍٛي يّىٓ إرثدز وّيز ِٓ ثٌّزثح فيٗ فٝ ٔفظ ثٌحشثسر .ِ -13

 ِحٍٛي يّىٓ إرثدز وّيز ِٓ ثٌّزثح دضيجدر دسؽز  ثٌحشثسر . -14

 ِجدر ٌٙج ٍِّظ طجدٛٔٝ صضسق ٚسلز ػذجد ثٌشّظ . -15

 ِجدر ٌٙج ؿؼُ الرع صحّش ٚسلز ػذجد ثٌشّظ . -16



الثانيمراجعات الفصل الدراسي 2

 : اكًم انًعادالث اآلحيت : 2س

1) Cu(OH)2 ……… + ……… 

2) CuCO3 ……… + ……… 

3) CuSO4 ……… + ……… 

4) 2NaNO3 ……… + ……… 

5) ………  + ………       2NaOH + H2

6) Zn + 2HCl      ……… + ………

7) 2Al + 6HCl        ……… + ………

8) NaOH + HCl  ……… + ………

9) ……… + ………  2NaCl

10) ……… + ………     FeCl2 + H2↑

 : يا أهًيت كاًل يٍ : 3س

 ( حّغ ثٌفٛعفٛسيه2 ( حّغ ثٌٕيضشيه1

 ( حّغ ثٌٙيذسٚوٍٛسيه4 ( حّغ ثٌىذشيضيه3

 ( حّغ ثٌفٌٛيه5

 : يارا يحذد عُذ : 4س

  ( صغخيٓ وشدٛٔجس ثٌٕحجط1

 ( صغخيٓ وذشيضجس ٔحجط2

  ( صغخيٓ ٘يذسٚوغيذ ٔحجط3

 أوغيذ ثٌضةذك( صغخيٓ 4

 Znِغ  HCl( صمشيخ شظيٗ أٔذٛدز دٙج حّغ 5

 ( ٚػغ لـغ ِجغٕغيَٛ ػٍٝ أٔذٛدز دٙج وذشيضجس ٔحجط .6

∆

∆

∆

∆

dil 

dil 

dil 

dil 
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الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 : قـارٌ : 5س

 األخخزال األكسذة وجه انًقارَت

ثٌضؼشيف حغخ ثٌّفَٙٛ ثٌمذيُ

 ثٌضؼشيف حغخ ثٌّفَٙٛ ثٌحذيظ

: وضح انعايم انًؤكسذ وانًخخزل فً انخفاعم :  6س

CuO + H2  Cu + H2O 

: يا هً انعىايم انخً حعخًذ عهيها سرعت انخفاعم انكيًيائً 7س

: يارا يحذد عُذ :  8س

 ( صيجدر ِغجحز عـح ثٌّجدر ثٌّؼشػٗ ٌٍضفجػً .1

 ( صيجدر صشويض ثٌّٛثد ثٌّضفجػٍز .2

 ( صيجدر دسؽز حشثسر ثٌضفجػً .3

 ( ٚؽٛد ػٛثًِ حفجص عجٌذز فٝ ثٌضفجػً .4

 : إعط يثال نـ 9س

 ( ِحٍٛي غيش ِضؾجٔظ2 ( ِحٍٛي ِضؾجٔظ1

 ( ِحٍٛي غيش ِشذغ4 ( ِحٍٛي ِشذغ3

: وضح يارا حذد يٍ أكسذة واخخزال فً انخفاعم انخانً ، يىضًحا انعايم انًؤكسذ  11س

 وانعايم انًخخزل ؟

2Na + Cl2  2NaCl 

∆ 
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 : يسائم  11س

 عٛثٔٝ . 11وٌَٛٛ خالي  111( أحغخ شذر ثٌضيجس ثٌضٝ صّش فٝ ِٛطً إرث وجٔش ثٌشحٕز ثٌّجسر 1

 ؽٛي . 211وٌَٛٛ إرث وجْ ثٌشغً ثٌالصَ ٌزٌه  5( ثحغخ فشق ثٌؾٙذ ثٌالصَ ٌٕمً شحٕز لذس٘ج 2

 أِذيش  51أَٚ إرث ػٍّش أْ شذر ٘زث ثٌضيجس  11( ثحغخ فشق ثٌؾٙذ ديٓ ؿشفٝ عٍه ِمجِٚضٗ 3

 ( ثحغخ لشثءر ثألِيضش ٚثٌفٌٛضّيضش فٝ ٘زٖ ثٌذثةشر4

  

 

 

 

 

 ( فٝ ثٌذثةشر ثٌضٝ أِجِه ِج ليّز ثٌّمجِٚز :5

 * لشثءر ثألِيضش 

 * لشثءر ثٌفٌٛضّيضش 

 * ليّز ثٌّمجِٚز 

 

 ثٌذثفؼز ثٌىٙشديز فٝ وً سعُ :( ثحغخ ثٌمٛر 6

 )ح(     ) أ (

  

 

 

 

 

A 

V 

 أوم 3

 فولت 1,5 فولت 1,5

V 

 فولت 2 فولت 2

V 

 فولت 3
 فولت 2

 فولت 3

V 

 فولت 2

 فولت 1,5 فولت 2

A 

 فولت 1,5
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 : عهم نًا يأحً : 12س

 ٛػغ ثٌشيٛعضجس فٝ ثٌذٚثةش ثٌىٙشديز .ص -1

 ٔٛطً دؼغ ثٌذـجسيجس ًِؼج ػٍٝ ثٌضٛثٌٝ . -2

 يفؼً ٔمً ثٌضيجس ثٌّضشدد ػٓ ثٌضيجس ثٌّغضّش . -3

 يٛػغ ثٌفٌٛضّيضش ديٓ لـذٝ ثٌذـجسيز . -4

 ثإلشؼجع يحذط صأعيشثس ٚسثعيز . -5

 ٕ٘جن دؼغ ثٌؼٕجطش صغّٝ ػٕجطش ِشؼز . -6

 ثٌذٕىشيجط غذر ِضدٚؽز ثٌٛظيفز . -7

 إطجدز دؼغ ثألشخجص دّشع ثٌذٛي ثٌغىشٜ . -8

 : يا أهًيت كاًل يٍ : 13س

 ثٌفٌٛضّيضش -2     ثألِيضش -1 

 ثٌضيجس ثٌّضشدد -4     ثألِٚيضش -3 

 ثٌشيٛعضجس -6    ثٌضيجس ثٌّغضّش -5 

 ثٌـجلز ثٌٕٛٚيز  فٝ ثٌضسثػز  -8   ثٌـجلز ثٌٕٛٚيز  فٝ ثٌـخ  -7 

 ٘شِْٛ ثإلٔغٌٛيٓ  -11  ثٌـجلز ثٌٕٛٚيز  فٝ ثٌظٕجػز . -9 

 ٘شِْٛ ثٌؾٍٛوجؽْٛ -11 

 : اكخب انًفهىو انعهًً : 14س

 عٍه إٌٝ ثٌـشف ثآلخش . فيغ ِٓ ثٌشحٕجس ثٌىٙشديز يغشٜ فٝ ؿشف -1

.........(.....)......... 

 .........(.....)......... وّيز ثٌشحٕز ثٌضٝ صّش ػذش ِمـغ ِٛطً فٝ ثٌغجٔيز ثٌٛثحذر . -2

  وٌَٛٛ خالي ٚثحذ عجٔيز . 1شذر ثٌضيجس ثٌضٝ صّش فٝ ِمـغ ِٛطً إرث وجٔش شحٕز  -3

         .........(.....)......... 
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 .........(.....).........    ثٌّذزٚي ٌٕمً ٚحذر ثٌشحٕجس .ثٌشغً  -4

 وٌَٛٛ . 1ؽٛي ٌٕمً شحٕز لذس٘ج  1فشق ثٌؾٙذ ديٓ ؿشفٝ ِٛطً إرث وجْ ثٌشغً ثٌّذزٚي  -5

 .........(.....).........  ثٌّّجٔؼز ثٌضٝ يالليٙج ثٌضيجس أعٕجء ِشٚسٖ فٝ ثألعالن . -6

 .........(.....).........   عجٔيز . 1ذيش فٝ أِ 1ثٌشحٕز ثٌّٕمٌٛز دضيجس شذصٗ  -7

 فٌٛش . 1أِذيش إرث وجْ ثٌفشق فٝ ثٌؾٙذ  1ِمجِٚز ِٛطً ثٌزٜ يغشٜ فيٗ صيجس شذصٗ  -8

 .........(.....).........      صيجس عجدش ثٌشذر ٚثالصؾجٖ . -9

 .........(.....).........     صيجس ِضغيش ثٌشذر ٚثالصؾجٖ . -11

 .........(.....).........  صحٛي صٍمجةٝ ٌزسثس دؼغ ثٌؼٕجطش ثٌّشؼز . ػٍّيز -11

 .........(.....).........  صغيشثس صـشأ ػٍٝ ثٌىجةٓ ثٌحٝ أعٕجء صؼشػٗ ٌألشؼجع . -12

 .........(.....).........     ٚحذر ليجط ثألشؼجع ثٌّّضض . -13

 .........(.....)......... ّىٓ ثٌضحىُ فيٙج .ثإلشؼجع ثٌّٕـٍك ِٓ ثٌضفجػالس ثٌٕٛٚيز ثٌضٝ ي -14

 .........(.....).........    ٚحذر ليجط ثٌمٛر ثٌذثفؼز ثٌىٙشديز . -15

 .........(.....)......... فشق ثٌؾٙذ ديٓ ؿشفٝ ثٌذـجسيز فٝ حجٌز ػذَ ِشٚس صيجس وٙشدٝ . -16

ٚصٕغيك ثألٔشـز ٚثٌٛظجةف ثٌحيٛيز ِٛثد ويّيجةيز صفشص٘ج ثٌغذد ثٌظّجء ، صؼًّ ػٍٝ صٕظيُ  -17

 .........(.....).........        دجٌؾغُ .

 .........(.....)......... غذد اللٕٛيز صظخ إفشثصثصٙج ِٓ ثٌٙشِٛٔجس فٝ ثٌذَ ِذجششر .  -18

صيجدر أٚ ٔمض إفشثصثس أحذ ثٌٙشِٛٔجس ٔضيؾز ػًّ ثٌغذر ثٌظّجء ثٌّغتٛي ػٕٗ دشىً غيش  -19

 .........(.....).........        ؿذيؼٝ . 

 .........(.....).........   ٘شِْٛ يؤدٜ صيجدر إفشثصٖ إٌٝ حجٌز ثٌؼٍّمز .  -21

 

 : أكًم يا يأحً : 15س

 صمجط شذر ثٌضيجس دٛحذر ............... دجعضخذثَ ................ ثٌزٜ يٛطً ػٍٝ ............... -1

 ............... دئعضخذثَ ............... ثٌزٜ يٛطً ػٍٝ ...............صمجط فشق ثٌؾٙذ دٛحذر  -2

 ÷ ................ثٌفٌٛش يىجفب ................  -3
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 ÷ ................ثألِذيش يىجفب ................  -4

 ثٌحشثسر . صضٕجعخ شذر ثٌضيجس ثٌّجسر فٝ عٍه ................ ِغ ................ ػٕذ عذٛس -5

 ÷ ................ثألَٚ يىجفب ................  -6

 ثٌذيٕجِٛ يحٛي ثٌـجلز ................ إٌٝ ثٌـجلز ................ ٚيٕضؼ صيجس ................ -7

ثٌخاليج ثٌىٙشٚويّيجةيز صحٛي ثٌـجلز ................ إٌٝ ثٌـجلز ................ ٚيٕضؼ صيجس  -8

................ 

 ػشف ثٌٕشجؽ ثٌٕٜٛٚ دٛثعـز ثٌؼجٌُ ................ -9

 ِٓ أِغٍز ثٌؼٕجطش ثٌّشؼز ................ ، ................ ،  ................  -11

 ٚحذر ليجط ثإلشؼجع ثٌّّضض ................  -11

 يُ .ال يؾخ أْ يضؼشع ثإلٔغجْ إلشؼجع لذسٖ ................ س -12

 ِٓ ٚحذثس دٕجةيز طغيشر صغّٝ ................. DNAيضىْٛ ثٌحّغ ثٌٕٜٛٚ  -13

 يضشوخ وً ٔيٛوٍيٛصيذ ِٓ ................ ٚ ................ ٚلجػذر ٔيضشٚؽيٕيز . -14

 صشصذؾ لجػذر ................ ِغ لجػذر ثٌؾٛثٔيٓ ، ديّٕج صشصذؾ لجػذر ................ ِغ لجػذر -15

 ثألدٔيٓ .

 صٛطً ثٌؼجٌّجْ ................ ، ................ إٌٝ آٌيز ػًّ ثٌؾيٓ . -16

 ِٓ أػشثع ِشع ثٌذٛي ثٌغىشٜ ................ ، ................. -17

 يفشص ثٌّذيغ ٘شِْٛ ................ ثٌزٜ يحفض ػٍّيز ّٔٛ دـجٔز ثٌشحُ . -18

لٕٛيز ألٔٙج صفشص ................ ٚصظذّٙج فٝ ثٌذَ ِذجششر ، ٚغذر  صؼضذش غذر ثٌذٕىشيجط غذر ال -19

 لٕٛيز ألٔٙج صفشص ................ ٚصظذٙج فٝ ثالعٕٝ ػشش ِٓ خالي لٕجر .

 

 فىنج كيف يىصههى نهحصىل عهً : 3: نذيك أربع أعًذة كهربيت قيًت كم عًىد  16س

 ( أوذش لٛر دثفؼز وٙشديز 2   ( ألً لٛر دثفؼز وٙشديز1 

 فٌٛش 9( 4    فٌٛش دـشيميضٓ 6( 3 
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 ( أياو انعبارة انصحيحت وأعذ حصىيب انعبارة انخطأ :: ضع عاليت ) 17س

 ( )    . DNA( ٚػغ ِٕذي ّٔٛرػ يٛػح صشويخ ؽضا 1

 دجٌغيضٛصيٓ .( صضىْٛ ؽٛثٔخ ثٌٌٍٛخ ثٌّضدٚػ ِٓ ثسصذجؽ لجػذر ثألدٔيٓ دجٌغجيّيٓ ٚثٌؾٛثٔيٓ 2

          ( ) 

 ( ) ( يشط ثٌفشد ٔظف ثٌّجدر ثٌٛسثعيز ِٓ ثألح ٚثٌٕظف ثآلخش ِٓ ثألَ .3

 

بُاء عٍ طريق عىايم وراثيت أطهق عهيها : " حُقم انصفاث انىراثيت يٍ اآلباء إنً األ18س

 انجيُاث " فً ضىء انعبارة انسابقت أجب عًا يأحً :

 ( ِج ثٌّمظٛد دجٌؾيٕجس ؟1

 ف صؤدٜ ثٌؾيٕجس ٚظجةفٙج ؟ ِغ روش ِغجي صٛػيحٝ .( وي2

 

 : اخخر اإلجابت انصحيحت يًا بيٍ األقىاس : 19س

 صظٕف ثٌـفشثس إٌٝ ؽيٕيز ٚوشِٚٛعِٛيز حغخ ............... -1

 أّ٘يضٙج ( –ِٕشأ٘ج  –صٛثسعٙج  –) ِٛػغ حذعٙج      

 ................صحذط ثٌـفشر ثٌؾيٕيز ٔضيؾز ثٌضغيش فٝ صشصيخ  -2

 ؽّيغ ِجعذك( –ؽضيتجس ثٌغىش ثٌخّجعٝ  –ِؾّٛػجس ثٌفٛعفجس  -) ثٌمٛثػذ ثٌٕيضشٚؽيٕيز 

 يحضٜٛ ثألسص ثٌّؼذي ؽيٕيًج ػٍٝ .......... -3

 حّغ ثٌفٌٛيه ( –ِجدر ثٌىجسٚصيٓ  –فيضجِيٓ )ح(  –) فيضجِيٓ )أ(    

 ٍيٙج ػٓ ؿشيك ...............صٕضمً ثٌٙشِٛٔجس إٌٝ ثٌخاليج ثٌّغضٙذفز ثٌضٝ صؤعش ػ -4

 ثٌّجء ( –ثٌذَ  –ثٌؼظجسر ثٌٙجػّز  –) ثٌٍؼجح      

  ِٓ ثإلفشثصثس ثٌِٙٛٛٔيز ٌٍغذر ثٌٕخجِيز ................. -5

 ؽّيغ ِجعذك( –ثٌٙشِْٛ ثٌّٕشؾ ٌٍغذصجْ ثٌىظشيضجْ  –)ثٌٙشِْٛ ثٌّٕشؾ ٌٍغذر ثٌذسليز       

 ثٌّٕظُ ٌىّيز ثٌّجء دجٌؾغُ . صفشص ................. ثٌٙشِْٛ -6

 غذر ثٌذٕىشيجط ( –ثٌغذصجْ ثٌىظشيضجْ  –ثٌغذسر ثٌذسليز  –) ثٌغذر ثٌٕخجِيز   



  علوم
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 يٕشأ ِشع ثٌؾٛيضش ثٌذغيؾ ٔضيؾز ٔمض إفشثص ٘شِْٛ ............... -7

 ثإلٔغٌٛيٓ ( –ثٌغيشٚوغيٓ  –ثٌّٕٛ  –) ثٌىجٌغيضٛٔيٓ    

 ............ِٓ أػشثع ِشع ثٌؾٛيضش ثٌؾحٛظٝ ... -8

 ؽّيغ ِجعذك( –ؽحٛف ثٌؼيٕيٓ  –عشػز ثالٔفؼجي  –) ٔمض ثٌٛصْ    

 : أعذ كخابت انعباراث انخانيت ، بعذ حصىيب يا بها يٍ أخطاء : 21س

 ( صغّٝ ثٌغذد ثٌظّجء دجٌغذد ثٌمٕٛيز ، ألٔٙج صظخ إفشثصثصٙج فٝ ثٌذَ ِذجششر .1

 ثٌظّجء ثٌضٝ صفشص ثٌٙشِٛٔجس ثٌّؤعشر ػٍيٙج .( صمغ ثٌخاليج ثٌّغضٙذفز دجٌمشح ِٓ ثٌغذد 2

 ( صٛؽذ ثٌغذر ثٌذسليز أعفً ثٌّخ ، ديّٕج صٛؽذ ثٌغذر ثٌٕخجِيز أعفً ثٌحٕؾشر .3

 ( صفشص ثٌغذصجْ ثٌىظشيضجْ ثٌٙشِْٛ ثٌّٕشؾ ٌٍغذد ثٌغذييز إلفشثص ثٌٍذٓ أعٕجء ػٍّيز ثٌشػجػٗ .4

 ثٌذَ . ( يمَٛ ٘شِْٛ ثٌغيشٚوغيٓ دؼذؾ ِغضٜٛ ثٌىجٌغيَٛ ف5ٝ

 ( يذخً ػٕظش ثٌيٛد فٝ صشويخ ٘شِْٛ ثٌىجٌغيضٛٔيٓ .6

 

 : اركر انسبب فً حذود كم يًا يأحً : 21س

     ( حجٌز ثٌمضثِز1

 ( حجٌز ثٌؾٛيضش ثٌؾحٛظٝ .2
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 : اكخب انًفهىو انعهًً : 1س

 صفجػً ويّيجةٝ -2   صفجػالس إحالي دغيؾ -1

 ػجًِ ِخضضي -4     ثخضضثي -3

 إٔحالي حشثسٜ -6    صفجػً ثٌضؼجدي -5

 ثألوغذر -8    إحالي ِضدٚػ -7

 ثٌّحٍٛي -11     ثألوغذر -9

 ِحٍٛي ِضؾجٔظ -12     ثٌّحٍٛي -11

 ِحٍٛي فٛق ثٌّشذغ -14    ِحٍٛي غيش ِشذغ -13

    حّغ -16     ثٌمٍٜٛ -15

 : اكًم انًعادالث اآلحيت : 2س

1) Cu(OH)2   CuO + H2O 

2) CuCO3   CuO + CO2 

3) CuSO4   CuO + SO3 

4) 2NaNO3   2NaNO2 + O2  

5) 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 

6) Zn + HCl       ZnCl2 + H2 

7) 2Al + 6HCl       2AlCl3 + 3H2 

8) NaOH + HCl  NaCl + H2O 

9) 2Na  + Cl2       2NaCl 

10) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2↑ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

dil 

dil 

dil 

dil 



  علوم

 
 
 

11 
 

Prep. 

 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 : يا أهًيت كاًل يٍ : 3س

    ( فٝ طٕجػز ثألعّذر1

 ( فٝ طٕجػز ثألعّذر2

    فٝ طٕجػز ثٌذـجسيجس ٌٍغيجسر –( فٝ صىشيش ثٌذضشٚي 3 

 ( فٝ طٕجػز ثٌّٕظفجس4

 ( يغجػذ ػٍٝ ثٌّٕٛ ثٌغٍيُ ٌٍؾغُ 5 

 

 : يارا يحذد عُذ : 4س

 CO2( يضىْٛ سثعخ أعٛد ٚيضٚي ٌْٛ ثٌىشدٛٔجس حغخ ثٌّؼجدٌز ٚيضظجػذ غجص 1 

CuCO3  CuO ↓ + CO2↑  

 ٚيضظجػذ غجص عجٌظ ثوغيذ ثٌىذشيش .  ( يضىْٛ سثعخ أعٛد ٚيخضفٝ ٌْٛ ثٌىذشيضجس2

CuSO4  CuO↓ + SO3↑ 

 ( يضىْٛ سثعخ أعٛد ِٓ أوغيذ ثٌٕحجط 3 

Cu(OH)2  CuO↓ + H2O↑ 

 ( يخضفٝ ثٌٍْٛ ثألحّش ٚيظٙش ٌْٛ فؼٝ ِٓ ثٌضةذك ٚيضظجػذ غجص ثالوغؾيٓ .4 

2HgO   2Hg + O2↑ 

 ( يحذط إشضؼجي دفشلؼز ٌظؼٛد غجص ثٌٙيذسٚؽي5ٓ 

Zn + 2HCl      ZnCl2 + H2 

 ( يخضفٝ ٌْٛ ثٌىذشيضجس ٚيضشعخ ثٌٕحجط ثألحّش . 6 

CuSO4 + Mg       MgSO4 + Cu↓ 

 

 

 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

dil 
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 :: قـارٌ  5س

 األخخزال األكسذة وجه انًقارَت

ثٌضؼشيف حغخ ثٌّفَٙٛ ثٌمذيُ 

 )ثٌضمٍيذٜ(

ػٍّيز صيجدر ثألوغؾيٓ فٝ 

 H2ثٌّشوخ أٚ ٔمض ٔغذز 

ػٍّيز ٔمض ثالوغؾيٓ أٚ 

  H2صيجدر ٔغذز  

ثٌضؼشيف حغخ ثٌّفَٙٛ 

 ثٌحذيظ

 ػٍّيز فمذ فٝ ثالٌىضشٚٔجس

 

ػٍّيز ثوضغجح ثٌّجدر 

 ثٌىضشْٚ أٚ أوغش .

 

 : وضح انعايم انًؤكسذ وانًخخزل فً انخفاعم :  6س

 H2ثٌؼجًِ ثٌّخضضي :    CuOثٌؼجًِ ثٌّؤوغذ : 

 

 : يا هً انعىايم انخً حعخًذ عهيها سرعت انخفاعم انكيًيائً  7س

 صشويض ثٌّضفجػالس -2   ؿذيؼز ثٌّضفجػالس -1 

 ثٌؼٛثًِ ثٌحفجصٖ -4  دسؽز حشثسر ثٌضفجػً -3 

 

 : يارا يحذد عُذ :  8س

 ( صيجدر عشػز ثٌضفجػً ثٌىيّيجةٝ .1

 ( صيجدر ػذد ثٌضظجدِجس ديٓ ثٌّضفجػالس ِّج يغذخ صيجدر عشػز ثٌضفجػً ثٌىيّيجةٝ .2

 ( صيجدر ؿجلز حشوز ثٌؾضيتجس ِّج يغذخ صيجدر عشػز ثٌضفجػً ثٌىيّيجةٝ .3

 ( يحذط صٙذةٗ ٌغشػز ثٌضفجػً ثٌىيّيجةٝ  .4

 

 يثال نـ: إعط  9س

    ( ِحٍٛي ثٌغىش فٝ ثٌّجء1

    ( ثٌضيش ٚثٌّجء2

 ( ال يمذً رٚدجْ وّيجس أخش3ٜ

 ( يمذً رٚدجْ وّيجس أخشٜ ػٕذ ٔفظ دسؽز ثٌحشثسر .4
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 : 11س

2Na + Cl2   2Na+  Cl- 

 

 
 ( ألٔٗ ثوضغخ إٌىضشًٚٔج .Cl2ثٌؼجًِ ثٌّؤوغذ )

 ٔٗ فمذ إٌىضشًٚٔج .( أل2Naثٌؼجًِ ثٌّخضضي )

2Na    2Na+  + 2e- 

Cl2 + 2e-   2Cl- 

 : يسائم  11س

1 ) 

 أِذيش 11=         =        )س( شذر ثٌضيجس = 

2 ) 

 فٌٛش 41=         =        )ؽـ( فشق ثٌؾٙذ = 

3 ) 

 ثٌّمجِٚز× ثٌؾٙذ = شذر ثٌضيجس فشق 

 فٌٛش . 51=  11×  5= 

4 ) 

 أِذيش 1=  * لشثءر ثألِيضش = 

 فٌٛش  3* لشثءر ثٌفٌٛضّيضش = 

 

 ( فً انذائرة انخً أيايك يا قيًت انًقاويت :5

 أِذيش 11* لشثءر ثألِيضش = 

 3,5* لشثءر ثٌفٌٛضّيضش = 

 أَٚ 1,35=      =    * ليّز ثٌّمجِٚز = 

 

 اكسدة

 اختزال

 أكسـدة

 اختزال

 كمية الشحنة ك

 الزمن ز

 الشغل غ

 كمية الشحنة ك

211 

5 

111 

11 

3 

3 

V 

 فولت 1,5 فولت 2

 فولت 1,5 فولت 2

A 

 حـ

 ت

3,5 

11 
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 ( احسب انقىة انذافعت انكهربيت فً كم رسى :6

 فٌٛش 5 ح =   فٌٛش 4أ = 

 

 : عهم نًا يأحً : 12س

 ٌٍضحىُ فٝ شذر ثٌضيجس ثٌّجسر فٝ دثةشر . -1

 ٌٍحظٛي ػٍٝ لٛر دثفؼز وٙشديز وذيشر . -2

 ثٌٕجصؼ فٝ ثٌضيجس ثٌّضشدد ألً ِٓ ثٌضيجس ثٌّغضّش .ألْ ثٌفمذ  -3

 ٌميجط ثٌمٛر ثٌذثفؼز ثٌىٙشديز . -4

 ألٔٙج صحذط صغييش فٝ صشويخ ثٌىشِٚٛعِٛجس -5

 ألٔٙج صضفضش صٍمجةًيج إٌٝ ػٕجطش أخشٜ . -6

 ألٔٙج صفشص ٘شِٛٔيٓ ِضؼجدٞ ثٌٛظيفز .  -7

 ٌٕمض ثفشثص ٘شِْٛ ثالٔغٌٛيٓ . -8

 

  يٍ :: يا أهًيت كاًل 13س

     ليجط شذر ثٌضيجس -1 

 ليجط فشق ثٌؾٙذ ٚثٌمٛر ثٌذثفؼز ثٌىٙشديز -2

     ليجط ثٌّمجِٚز -3 

 صشغيً وغيش ِٓ ثألؽٙضر ثٌّٕضٌيز  -4

     ثٌـالء ثٌّؼذٔٝ –فٝ ػٍّيجس ثٌضحٍيً ثٌىٙشدٝ  -5 

 أؽٙضر ػذؾ ثٌظٛس ٚثألٌٛثْ –ثٌضحىُ فٝ شذر ثٌضيجس  -6

    ٌؼالػ ٚصشخيض دؼغ ثألِشثع  -7 

 ثٌمؼجء ػٍٝ ثآلفجس ٚصحغيٓ ثٌغالالس  -8

 ٌضحٛيً ششثةح ثٌغيٍيىْٛ فٝ صظٕيغ أؽٙضر ثٌىّذيٛصش . -9 

 يخفغ ِغضٜٛ ثٌغىش فٝ ثٌذَ -11

 يشفغ ِغضٜٛ ثٌغىش فٝ ثٌذَ  -11



  علوم
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 : اكخب انًفهىو انعهًً : 14س

 شذر ثٌضيجس  -2    ثٌضيجس ثٌىٙشدٝ -1

 ثألِذيش  -4     ثٌضيجسشذر  -3

 ثٌّمجِٚز  -6     فٌٛش 1 -5

 أَٚ  -8     ثٌىٌَٛٛ -7

 صيجس ِضشدد -11     صيجس ِغضّش -9

 صغيشثس دذٔيز -12    ثٌٕشجؽ ثإلشؼجػٝ -11

 ثٌٕشجؽ ثإلشؼجػٝ ثٌظٕجػٝ -14     سيُ -13

 لٛر دثفؼز وٙشديز -16     فٌٛش -15

 ثٌغذد ثٌظّجء -18    ثٌٙشِٛٔجس -17

 ٘شِْٛ ثٌّٕٛ -21    ثٌخًٍ ثٌٙشِٛٔٝ -19

 : أكًم يا يأحً : 15س

 ثٌضٛثصٜ -فٌٛضّيضش  –فٌٛش  -2   ثٌضٛثٌٝ –ثألِيضش  –أِذيش  -1

 عجٔيٗ÷ وٌَٛٛ  -4    وٌَٛٛ÷ ؽٛي  -3

 أِذيش÷ فٌٛش    -6 ؿشديًج أٚ فشق ثٌؾٙذ ديٓ ؿشفٝ عٍه -5

 ِغضّش - وٙشديز –ويّيجةيز  -8   ِضشدد –وٙشديز  –حشويز  -7

 سثديَٛ ، دٌٛٛٔيَٛ ، يٛسثٔيَٛ -11     ًديىٛسد -9

 سيُ . 5أوذش ِٓ  -12     سيُ -11

  ِؾّٛػز فٛعفجس  -عىش خّجعٝ  -14    ٔيٛوٍيٛصيذٖ  . -13

 عجيّيٓ  -عيضٛصيٓ  -15

 َٛ صدعجيذذي ، صج -16

  ثحغجط دجٌؼـش ، صؼذد ِشثس ثٌذٛي . -17

 ثٌذشٚؽغضشْٚ  -18

 ثٌؼظجسر ثٌٙجػّز  -ثالٔغٌٛيٓ  -19
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 فىنج كيف يىصههى نهحصىل عهً : 3: نذيك أربع أعًذة كهربيت قيًت كم عًىد  16س

 

 ( أقم قىة دافعت كهربيت1

 فٌٛش 3=  1×  3ق )ثٌىٍيز( =  

 

 

 ( أكبر قىة دافعت كهربيت2

 فٌٛش 12ق )وٍيز( =  

 

 

 فىنج بطريقيخٍ 6( 3

 

 فٌٛش 6)وٍيز( = ق  

 

 

 فٌٛش 9ق )وٍيز( =  (4

 

 

 

 ( أياو انعبارة انصحيحت وأعذ حصىيب انعبارة انخطأ :: ضع عاليت ) 17س

  ٚثؿغْٛ ٚوشيه( )×( 1

 ِٓ ِؾّٛػجس فٛعفجس ٚؽضيتجس عىش خّجعٝ ( )×( 2

3( )) 

 

V 

V 

V V 

V 
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 الثانيمراجعات الفصل الدراسي 

 : 18س

 ( يا انًقصىد بانجيُاث ؟1

 ِغتٌٛز ػٓ إظٙجس ثٌظفجس ثٌٛسثعيز . DNAثؽضثء ِٓ 

 ( كيف حؤدي انجيُاث وظائفها ؟ يع ركر يثال حىضيحً .2

 ثفشثص إٔضيّجس ِؼيٕز صحفض صفجػً ِؼيٓ يىْٛ دشٚصيٓ ِغتٛي ػٓ إظٙجس ثٌظفٗ .

 

 : اخخر اإلجابت انصحيحت يًا بيٍ األقىاس : 19س

 ٚصيٓ ِجدر ثٌىجس -3 ثٌمٛثػذ ثٌٕيضشٚؽيٕيز  -2  ِٛػغ حذعٙج -1

 ثٌغذر ثٌٕخجِيز  -6  ؽّيغ ِجعذك -5   ثٌذَ  -4

 ؽّيغ ِجعذك  -8  ثٌغيشٚوغيٓ  -7

 

 : أعذ كخابت انعباراث انخانيت ، بعذ حصىيب يا بها يٍ أخطاء : 21س

 ، ألٔٙج صظخ إفشثصثصٙج فٝ ثٌذَ ِذجششر . بانغذد انالقُىيت( صغّٝ ثٌغذد ثٌظّجء 1

 ِٓ ثٌغذد ثٌظّجء ثٌضٝ صفشص ثٌٙشِٛٔجس ثٌّؤعشر ػٍيٙج . بعيذًا( صمغ ثٌخاليج ثٌّغضٙذفز 2

 . انًخ، ديّٕج صٛؽذ ثٌغذر ثٌٕخجِيز أعفً  انحُجرة( صٛؽذ ثٌغذر ثٌذسليز أعفً 3

 ثٌٙشِْٛ ثٌّٕشؾ ٌٍغذد ثٌغذييز إلفشثص ثٌٍذٓ أعٕجء ػٍّيز ثٌشػجػز . انغذة انُخاييت( صفشص 4

 جٌغيَٛ فٝ ثٌذَ .دؼذؾ ِغضٜٛ ثٌى انكانسيخىَيٍ( يمَٛ ٘شِْٛ 5

 . انثيروكسيٍ( يذخً ػٕظش ثٌيٛد فٝ صشويخ ٘شِْٛ 6

 : اركر انسبب فً حذود كم يًا يأحً : 21س

 ( ٔمض ثفشثص ٘شِْٛ ثٌّٕٛ فٝ ِشحٍز ثٌـفٌٛز .1

 ( صيجدر ثفشثص ٘شِْٛ ثٌغيشٚوغيٓ .2
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 اكتب المصطلح العلمي للعبارات التالية 

هو كسر الروابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله  ................................. (１

 التفاعلوتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه من 

هي تفاعالت كيميائيه يتم فيها تفكك جزيئات بعض  ................................. (２

 منهاالمركبات الكيميائيه بالحراره الى عناصرها االوليه او الى مركبات ابسط 

هي كيس قابل االنتفاخ ممتلئ داخل عجله القياده في  ................................. (３

 السيارات الحديثه

ترتيب العناصر الفلزيه ترتيبا تنازليا حسب درجه هي  .................................. (４

 نشاطها الكيميائي

هي تفاعالت كيميائيه يتم فيها احالل عنصر نشط محل  ................................ (５

 أحد مركباتهأخر أقل منه نشاطاً في محلول 

زدوج بين هي تفاعالت كيميائيه يتم فيها عمليه تبادل م ............................. (６

 شقين او ايونين مركبين مختلفين لتكوين مركبين جديدين

 هو تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح و ماء .......................... (７

هي الماده التي تنتزع االكسجين او تمنح الهيدروجين اثناء ........................   (８

التي تفقد الكترونا او اكثر اثناء التفاعل  هي المادهأو  الكيميائيالتفاعل 

 الكيميائي

هي عمليه كيميائيه تؤدي الى زياده نسبه االكسجين في  .............................. (９

أو هي العمليه الكيميائيه تفقد فيها  المادهالماده او نقص نسبه الهيدروجين في 

 ذره العنصر الكترونا او اكثر

هي الماده التي تمنح االكسجين او تنتزع الهيدروجين  ............................. (１０

الماده التي تكتسب الكترونا او اكثر اثناء التفاعل أو  الكيميائياثناء التفاعل 

 الكيميائي

هي عمليه كيميائيه تؤدي الى نقص نسبه  ................................. (１１

أو عمليه كيميائيه تكتسب  فيهااو زياده نسبه الهيدروجين  االكسجين في الماده

 فيها ذره العنصر الكترونا او اكثر

هي التغير في تركيز المواد المتفاعله والمواد  .................................. (１２

 الناتجه من التفاعل في وحده الزمن

تغير من معدل التفاعل الكيميائي  هي ماده كيميائيه ............................. (１３

 دون ان تتغير

هي مواد كيميائيه ينتجها جسم الكائن الحي تعمل بعوامل  ..................... (１４

 حفازه تزيد من سرعه التفاعل البيولوجية او الحيوية

هي علبه معدنيه توجد في السيارات الحديثه لمعالجه  ........................ (１５

 الناتجه عن احتراق الوقود قبل طردهاالغازات الضاره 

هو تدفق الشحنات الكهربائيه خالل المواصالت المعدنيه  ......................... (１６

 في الدوائر المغلقه

 هو الخط االقصر في العمود الكهربي ............................ (１７

 هو الخط االطول في العمود الكهربي ........................... (１８

المتدفقه عبر مقطع من مصر في  الكهربيةهي الكميه  .......................... (１９

 او النسبه بين الكميه الكهربية والزمن ثانيه ١زمن قدره 

هو شده التيار الناتج عن مرور كميه من الكهرباء مقدارها  ...................... (２０

 ثانيهمقطع من موصل في زمن قدره واحد عبر  كولومواحد 

أو شده التيار الكهربي المار في موصل مقاومته واحد اوم عندما يكون فرق الجهد بين  

 طرفيه واحد فولت

المنقوله بتيار ثابت شدته واحد امبير  الكهربية كميةهي  ....................... (２１

 ثانيه 1في زمن قدره 

الكهربي المار  هو جهاز يستخدم في قياس شده التيار .............................. (２２

 التواليكهربية على في الدائره 

حاله الموصل الكهربية التي تبين انتقال  هو .................................... (２３

 بموصل أخرمنه او اليه اذا ما وصل  الكهربية
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لنقل كميه من  هي مقدار الشغل المبذول .................................... (２４

النسبه بين الشغل  او الموصلبين طرفي هذا  كولوم ١مقدارها  الكهربية

 الكهربيهالمبذول والكميه 

 1هو فرق الجهد بين طرفي موصل عند بذل شغل مقداره  .......................... (２５

أو  الموصلجول لنقل كميه من الكهربية  مقدارها واحد كولوم بين طرفي هذا 

موصل مقاومته واحد اوم يمر خالل تيار كهربي شدته  طرفيهفرق الجهد بين 

 واحد امبير

هو جهاز يستخدم في قياس فرق الجهد بين اي  ................................... (２６

 نقطتين او طرفي موصل في الدائره الكهربائيه المغلقه ويوصل على التوازي

هي فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في  ................................ (２７

 الدائره الكهربائيه المفتوحه التي ال يمر بها تيار كهربي

 هالتيار الكهربي اثناء سريان يلقيهاهي الممانعه التي  ............................. (２８

بين فرق الجهد بين طرفي الموصل وشده التيار  أو  النسبه الموصلفي 

 الكهربي المار فيه

 يستخدم في قياس المقاومه الكهربيه .................................. (２９

هي المقاومه التي يمكن تغير قيمتها للتحكم في قيمه .............................  (３０

 الدائرة الكهربيهكل من شده التيار وفرق الجهد بين اجزاء مختلفه من 

تتناسب شده التيار الكهربي المار في موصل تناسبا  ........................  (３１

 الحرارهطرديا مع فرق الجهد بين طرفي هذه الموصل عند ثبوت درجه 

يمر خالله تيار كهربي شدته واحد  كهربيهي مقاومه موصل  ................ (３２

 فولتامبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد 

هي خاليا تتحول فيها الطاقه الكيميائيه الى طاقه  ..................................... (３３

 كهربائيه

هي اجهزه تتحول فيها الطاقه الحركيه الى طاقه  ............................ (３４

 كهربائيه

كهربي ثابت الشده يسري في اتجاه واحد  هو التيار ............................... (３５

 لمسافات قصيره فقط نقله  يمكن تيارأو  الكهربائيهفقط في الدائره 

هو تيار كهربي متغير الشده يسير في اتجاهين  ............................ (３６

قصيره او طويله عبر  قله لمسافاتيمكن ن تياراو  الكهربائيهمتضادين في الدائره 

 االسالك

عمودان كهربيان او اكثر متصالن معا بطريقه ما في  ....................هي (３７

 الدائره الكهربائيه

هي القوي الالزمه لربط مكونات النواه ببعضها  .......................................  (３８

 بين بروتونات موجبه الشحنه وبعضها والتغلب على قوي التنافر الموجوده

اكتشافه العالم هنري انه يبعث هو عنصر تم  ....................................... (３９

 اشعه غير مرئيه قادره على النفاذ خالل المواد الصلبه

عناصر تحتوي انواع ذراتها على عدد من هو  ..................................... (４０

 الستقرارهاعن العدد الالزم  يدالنيترونات يز

ذرات بعض  النويههي عمليه تحول تلقائي  ............... ........................ (４１

العناصر المشعه الموجوده في الطبيعه كمحاوله للوصول الى تركيب اكثر 

 استقرارا

لقه اثناء عاع او الطاقه النوويه المنطاالشهو  ....................................... (４２

 التفاعالت النوويه التي تجرى في المفاعالت النوويه او القنابل الذريه

هو ارتفاع كميه االشعاعات النوويه وزياده نوعيتها  ................................. (４３

 في البيئه المحيطه بنا

لقياس االشعاع الممتص بواسطه  هي الوحده الدوليه............................. (４４

 الجسم البشري

 هي الصفات التي تنتقل من جيل الى اخر ........................... (４５

 هي الصفات الغير قابله لالنتقال من جيل الى اخر .......................... (４６

هو العلم الذي يفسر اوجه التشابه واالختالف بالصفات  ......................... (４７

 لوراثيه بين افراد النوع الواحد من خالل دراسه كيفيه انتقالها من جيل الى اخرا
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هو ظهور الصفه السائده في افراد الجيل االول الناتج  ................................ (４８

عن تزاوج فردين يحمل كال منهما صفا وراثيه نقيه مضاده للصفه التي يحملها 

 الفرد االخر

هو اذا اختلف فردين نقيين في زوج من  ......................................... (４９

جيال به صفه احدى الفردين فقط ا فانهما ينتجان عند تزاوجهمصفاتهما المتضادة 

 ١:  ٣ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبه )الصفه السائده( 

الذي يحمي العاملين متماثلين بصفه سائده او  الفردهو  ............................ (５０

 لصفه متنحيه فتظهر عليه الصفه السائده او الصفه المتنحيه

الذي يحمل عاملين مختلفين احدهما بالصفه  الفردهو  ............................ (５１

 غير نقيةالسائده واالخر للصفه المتنحيه فتظهر عليه صفه السائده 

 زوجينهو اذا تزاوج فردين نقيان مختلفان في ..................... ................... (５２

كل زوج منهما تورث مستقله في جيل  صفتاالمتضاده فان  صفاتهمااو اكثر من 

 متنحيه(صفه ) 1 ( :صفه سائده ) ٣الثاني بنسبه 

موجوده  DNAهي اجزاء من الحمض النووي  .............................. (５３

  الحي بالكروموسومات ومسؤوله عن اظهار الصفات الوراثيه للكائنات 

هي الخريطه الوراثيه التي توضح المجموعه الكامله  ............................. (５４

 للجينات الموجوده بالكروموسومات البشريه

تنظم وتنسق معظم  هي مواد او رسائل كيميائيه ........ .................... (５５

 االنشطه والوصائف الحيويه في جسم الكائن الحي

هي غدد ال قلويه تصاب بافرازاتها من الهرمونات في الدم  .......................... (５６

 مباشره

هي الخاليا التي يؤثر فيها الهرمون دون غيرها من  ........................... (５７

 الغده الصماء المفرزه للهرمون الخاليا وتقع غالبا بعيدا عن موقع

هو زياده او نقص افراز احدى الهرمونات نتيجه عمل  ........................... (５８

 الغدد الصماء المسؤوله عنه بشكل غير طبيعي

هي غده صغيره في حجم حبه الحمص وتتكون من  .......................... (５９

 توجد اسفل المخ ويطلق عليها سيده الغدد الصماء فصين

هي غده توجد في الجزء االمامي للعمق اسفل الحنجره  ........................... (６０

 على جانبي القصبه الهوائيه وتتكون من فصين

وتقوم بافراز  هي غده توجد بين المعده واالمعاء الدقيقه .......................... (６１

 واالنسولين الجلوكاجون هرمون 

هي حاله مرضيه تحدث نتيجه نقص افراز هرمون  ......................... (６２

 االنسولين مما يؤدي الى ارتفاع نسبه السكر في الدم وخروجه مع البول

 هي غدتان توجد فوق الكليتين وتفرز هرمون االدرينالين ............................ (６３

 علل  ما ياتي

 حياتناالتفاعالت الكيميائيه لها اهميه كبرى في  -１

 ج/ 

 الزرقاءظهور لون اسود عند تسخين كبريتات النحاس  -２

 ج/ 

 الطارئهتعتبر الوساده الهوائيه من اهم وسائل االمان في السيارات في المواقف  -３

 

 ج/

 

يرعى استخدام قطعه صغيره جدا من الصوديوم المحفوظ تحت سطح الكيروسين  -４

 المعملعند اجراء تفاعله مع الماء في 

 ج/
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كل من الخارصين وااللومنيوم محل هيدروجين الحمض المخفف ويتكون ملح الحمض  -５

 الهيدروجينويتصاعد غاز 

 ج/

 

 المخففال يحل النحاس محل هيدروجين الحمض  -６

 ج/

رغم ان االلمونيوم يسبق الخارصين في متسلسله النشاط الكيميائي اال انه يتاخر  -７

 المخففعنه عمليا في التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك 

 ج/ 

 العكسيمكن الماغنسيوم ان يحل محل النحاس في محاليل امالح بينما ال يحدث  -８

 ج/ 

 

 االلومنيومعدم حفظ محلول نترات الفضه في اواني من  -９

 ج/ 

يتفاعل البوتاسيوم مع الماء لحظيا بينما يتفاعل المغنيسيوم ببطء شديد مع الماء -１０

 البارد

 ج/ 

 الصوديومتكون راسب ابيض عند اضافه محلول نترات الفضه الى محلول كلوريد -１１

 ج/ 

 الوقتاالكسده واالختزال عمليتان متالزمتان تحدثان في نفس -１２

 ج/

 مؤكسدهالال فلزات عوامل معظم الفلزات عوامل مختزله بينما معظم -１３

 ج/ 

 التساهميهمعدل تفاعل مركبات االيونيه اكبر من معدل تفاعل المركبات -１４

 ج/ 

تزداد سرعه التفاعل الكيميائي بزياده مساحه سطح المواد المتفاعله المعرضه -１５

 للتفاعل

 ج/ 

 النيكليفضل استخدام النيكل المجزا فيها درجه الزيوت بدل من قطعه -１６

 

 ج/ 

 المتفاعلهتزداد سرعه التفاعل الكيميائي بزياده تركيز المواد -１７

 ج/ 
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احتراق سلك تنظيف االلمونيوم في دورق به اكسجين نقي اسرع من احتراقه في -１８

 الجوياكسجين الهواء 

 ج/ 

اضافه قطع من البطاطا الى كاس به محلول فوق اكسيد الهيدروجين يزيد من معدل -１９

 تفككه

 ج/ 

 مشحونالكهربائيه من موصل مشحون الى موصل اخر انتقال الشحنات -２０

 ج/ 

 يزدادشده التيار الكهربي المار في مقاومه الماء فان فرق الجهد بين طرفي  زادت-２１

 ج/ 

 كهربييستلزم شحن الموبايل استخدام محول -２２

 ج/ 

 يوصل في بعض الدوائر الكهربائيه مقاومه -２３

 ج/ 

 غالبايفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر -２４

 ج/ 

القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه المتصله اعمادتها متماثله على التوالي اكبر من -２５

 التوازيتلك المتصله اعمدتها المتماثله على 

 ج/ 

 الكهربائيهتوصل االعمده الكهربائيه على التوالي في بعض الدوائر -２６

 ج/ 

 الكهربائيةاالعمده الكهربائيه على التوازي في بعض الدوائر توصل -２７

 ج/ 

 للطاقهتعتبر المواد مخزنا -２８

 ج/ 

 تلقائيتميل انويه ذرات العناصر المشعه الى اصدار اشاعات غير مرئيه بشكل -２９

 ج/ 

 المشعةيعتبر عنصر اليورانيوم من العناصر -３０

 ج/ 

 وراثيةله تاثيرات  لالشعاعالتعرض -３１

 ج/ 

 ية خلولالشاعات له تاثير التعرض -３２

 ج/ 

 

 الوفاهتغير التركيب الكيميائي للهيموجلوبين الدم يمكن ان يؤدي الى -３３
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 ج/ 

 الجوفيهيجب دفن النفايات المشعه بعيدا تماما عن مجرى المياه -３４

 ج/ 

 نوويقد يحدث تلوث اشعاعي في منطقه لم يحدث بها انفجار -３５

 ج/ 

 وراثيهتعلم المشي لدى االطفال ال يعتبر صفه -３６

 ج/ 

 موفقاً كان اختيار مندل لنبات البازالء الجراء تجاربه واختيارا -３７

 ج/ 

عند تزاوج نبات البازالء بذورها صفراء مع نبات بازالء بذور خضراء تنتج النباتات جميعها -３８

 صفراءبذورها 

 ج/ 

 الوراثيهصفات التلعب االنزيمات التي تنتجها الجينات دورا هاما في ظهور -３９

 ج/ 

 أ يعاني االشخاص الذي يعتمدون على االرز كغذائي رئيسي من نقص فيتامين -４０

 ج/ 

 الجيني تركيبهمابالرغم من اختالف  Yyعن االخرى  YYال يختلف لون بذور البازالء  -４１

 ج/ 

 للفردتتحكم الجينات في ظهور الصفات الوراثيه -４２

 ج/ 

 االنسانالقدره على لف اللسان من الصفات السائده في -４３

 ج/ 

 االسمتسمى الغدد الصماء الالقنويه بهذا -４４

 ج/

 الصماءيطلق على الغده النخاميه اسم سيدة الغدد -４５

 ج/ 

 اليودضروره احتواء طعام االنسان على عنصر -４６

 ج/ 

 الثيروكسيننقص افراز الغده الدرقيه لهرمون -４７

 ج/ 

 

 كبيرهزياده افراز الغده الدرقيه لهرمون الثروكسين بكميات -４８

 ج/
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 الوظيفهالبنكرياس غده مزدوجه -４９

 ج/

 )القنوية وقنوية  مختلطه ) غدة البنكرياس-５０

 ج/ 

 عملهالدم هو السبيل الوحيد لكي يصل الهرمون الى موقع -５１

 ج/ 

 الدمتلعب الغده الدرقيه دورا هاما في ضبط مستوى الكالسيوم في -５２

 ج/ 

 البلوغقد يحدث توقف لنمو الجسم ويصبح الشخص قزما بعد مرحله -５３

 ج/ 

 عمالقهاحدث لبعض االشخاص نمو مستمر في العظام اطرافهما مما يجعلهم -５４

 ج/ 

 االنسولينيعالج بعض مرضى البول السكري بحقن -５５

 ج/

 االنفعاليطلق على الغده الكظريه غده -５６

 ج/ 

بحث العلماء عن مصدر اخر لهرمون النمو لعالج المصابين بالقزامه بدال من -５７

 الوفاهالمستخلص من االفراد حديثه 

 ج/ 

 المسائل

ثانيه احسب  ٢خالل  كولوم 20اوم وكميه الكهربية المتدفقه فيه  22موصل مقاومته  -１

 الموصلفرق الجهد بين طرفي 

على الترتيب وضح مع ذكر السبب  17و 11عددهم الذري  yو  xاذا علمت ان عنصري  -２

 منهماايهما يعتبر عامل مؤكسد وايهما يعتبر عامل مختزل عند تكوين مركب 

ثم فولت وقراءه االميتر اثنين امبير احسب قيمه المقاومه  8اذا كانت قراءه الفولتميتر  -３

 واحدهالماره في الدائره خالل دقيقه  الكهربيةالكميه   احسب

فولت للحصول على  3وضح بالرسم كيفيه توصيل ثالث اعمده كهربائيه لكل منها  -４

 لتبطاريه قوه دفع كهربائيه الكليه لها سته فو

التيار الماره  اوم وشده 22احسب فرق الجهد بين طرفي مكنسه كهربائيه مقاومتها  -５

 امبير 10فيها 

مع نبات اخر احمر   rrوضح على اسس وراثيه ناتج تزاوج نبات البازالء االبيض االزهار  -６

ضحا التركيب الجيني لكل من االباء واالمشاج والجيل االول والجيل مو RRاالزهار 

 الثاني

لديك ثالث اعمده كهربائيه متماثله القوه الدافعه الكهربائيه لكل منها واحد ونصف  -７

فولت وضح بالرسم التخطيطي كيفيه توصيلها مع الحصول على بطاريه القوه 

 فولت واربعه ونصف فولت 3الدافعه لها واحد ونصف فولت و

 

وضح على االسس وراثيه االلوان  bbمع انثى بنيه اللون  BBتزاوج فار اسود اللون   -８

 االولونسب االعداد الفئران الناتجه من الجيل 
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كلهم بين نقطتين  30اذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل شحنه كهربائيه مقدارها  -９

 احسب فرق الجهد بين النقطتين جول 3230يساوي 

ه اذا كان دقيق 30اوم لمده  1000احسب الكميه الكهربيه الماره في موصل مقاومته -１０

 فولت 220الفرق الجهد بين طرفي الموصل يساوي 

مع نبات  Rrوضح على اسس وراثيه ناتج تزاوج نبات الطماطم ثمرته حمراء اللون -１１

 الناتجةلناتج ونسبه االفراد لجيل اوضحا صفات ام   rrطماطم ثماره خضراء اللون  

لكل العمود اثنين فولت احسب  بطاريه مكونه من ثالث اعمده القوه الدفع الكهربائيه-１２

 القوه الدافعه الكهربائيه اذا وصلت اعمدتها علي التوازي

كولوم  360مقدارها  احسب شده التيار الكهربي الناتج عن مرور كميه من الكهرباء-１３

 عبر مقطع من موصل خالل دقيقه

تين كولوم بين نقط 300اذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل شحنه كهربائيه مقدارات -１４

 جول احسب فرق الجهد بين النقطتين 00 66يساوي 

فولت عندما يبذل  20احسب شده التيار المار في موصل فرق الجهد بين طرفيه -１５

 ثانيه ٢جول لنقل كميه من الكهرباء بين طرفيه خالل زمن قدره  200شغل قدره 

 لما يلي : أكمل 

 عملية كيميائية ........... فيها ذرة العنصر إلكترونا أو أكثر . األكسدة ملية ع-١

 العامل .......... هو المادة التي تفقد إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي .  -2

 .... يتفكك المركب بالحرارة إلى مكوناته البسيطة . تفاعالت .................... - 3

 فاعل حمض وقلوي لتكوين ملح وماء . عملية ........... هي ت- 4

 أو تنتزع الهيدروجين ...............  األكسجينهو المادة التي تعطي - 5

 تقاس شدة التيار بوحدة ................ باستخدام ................ الذى يوصل على ................ - 6

 ............. الذى يوصل على ................ تقاس فرق الجهد بوحدة ................ بإستخدام ...- 7

 ÷ ................ الفولت يكافئ ................ - 8

 ÷ ................ ر يكافئ ................ األمبي – 9

 تتناسب شدة التيار المارة فى سلك ................ مع ................ عند ثبوت الحرارة . - 10

 ÷ ................ يكافئ ................  األوم- 11

 الدينامو يحول الطاقة ................ إلى الطاقة ................ وينتج تيار ................ - 12

الخاليا الكهروكيميائية تحول الطاقة ................ إلى الطاقة ............... . وينتج تيار  - 13

................  

 عرف النشاط النووى بواسطة العالم ................ - 14

 من أمثلة العناصر المشعة ................ ، ................ ، ................  - 15

 الممتص ................  اإلشعاعوحدة قياس  - 16

 قدره ................ ريم .  اإلشعاع االنسان يجب أن يتعرض   - 17

 من وحدات بنائية صغيرة تسمى  DNAيتكون الحمض النووى  - 18

 ................. 

 توصل العالمان ................ ، ................ إلى آلية عمل الجين .  - 19

 من أعراض مرض البول السكرى ................ ، ........... ......  - 20

 ..... الذى يحفز عملية نمو بطانة الرحم .يفرز المبيض هرمون ........... - 21
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 ماذا يحدث عند

 الدمالجلوكاجون بالنسبه لمستوى السكر في توقف البنكرياس عن افراز هرمون  -１

 ج/ 

 التيارزياده طول سلك الريوستات المنزلق في الدائره بالنسبه لشده  -２

 ج/ 

موضحا  االزرقضع قطعه من المغنيسيوم في كاس فيه محلول كبريتات النحاس و -３

 الكيميائيالمعادله 

 ج/ 

اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف لملح كربونات الصوديوم موضحا اجابتك  -４

 الرمزيهبالمعادله 

 ج/ 

 الدمعدم قدره خاليا الجسم على امتصاص سكر الجلوكوز الزائد من  -５

 ج/ 

في اتجاه واحد فقط خالل سلك معدني في  تدفق الشحنات الكهربائيه السالبه -６

 كهربائيهدائره 

 ج/ 

وضع شريط من المغنيسيوم داخل انبوبه اختبار بها محلول كبريتات النحاس االزرق  -７

 الرمزيهموضحا اجابتك بالمعادله 

 ج/ 

اضافه محلول نترات الفضه الى محلول كلوريد الصوديوم موضحا اجابتك في  -８

 الكيميائيهالمعادله 

 ج/ 

 قصيرهتعرض جسم االنسان لجرعه اشاعيه كبيره خالل فتره زمنيه  -９

 ج/ 

 

 الكيميائيزياده مساحه السطح المعرض للتفاعل بالنسبه لسرعه التفاعل -１０

 ج/ 

 الكيميائيهتسخين كربونات النحاس الخضراء اللون موضحا االجابه بمعادله -１１

 ج/ 

وبين نواه وااللكترونات مستوى الطاقه  انعدام او ضعف قوى التجاذب في الذره-１２

 الخارجي

 ج/

 بيهفشل الجين في انتاج االنزيم الخاص -１３

 ج/ 

 الكيميائيتسخين اكسيد الزئبق مع كتابه المعادله التفاعل -１４
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 ج/ 

 الكهربيتوصيل موصلين مشحونين ومختلفين في الجهد -１５

 ج/ 

 الماءوضع قطعه صغيره جدا من الصوديوم في -１６

 ج/ 

 سريعحفاز سالب لتفاعل اضافه عمل -１７

 ج/ 

 زياده تركيز المواد المتفاعله بالنسبه لسرعه التفاعل الكيميائي-１８

 ج/ 

 وضح المعادالت الكيميائيه الموزونه

 غاز خامس اكسيد النيتروجين تفكك (１

 الصوديوماثر الحراره على نترات  (２

 تسخين هيدروكسيد النحاس االزرق (３

 الصوديومتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد  (４

 تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع الخارصين (５

 المخففتفاعل كربونات الصوديوم مع الهيدروكلوريك  (６

 المخففالى حمض الهيدروكلوريك  االلومنيوماضافه خراطه  (７

 تسخين كبريتات النحاس  (８

 انحالل أزيد الصوديوم  (９

 أكسيد النحاس وغاز الهيدروجينتفاعل  (１０

 المخففمع حمض الهيدوركلوريك  تفاعل الحديد ثنائي التكافو (１１
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